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Multigame World 

1. Nume start-up 

 MULTIGAME WORLD S.R.L.  

2. Adresa companiei / punct de lucru 

a. Adresa sediu social: Str. George Craciun,Sat Dulcesti,Comuna 23 August,Judetul Constanta  

b. Adresa punct lucru: Str.Rozelor, nr.21,bloc C17 B,parter,Municipiul Mangalia,Judetul Constanta 

 

3. Categorie/domeniu din care face parte compania ta (IT/Cabinet stomatologic/Service auto, etc): 

a. Alte activitati recreative si distractive n.c.a. – jocuri pentru copii 

 

4. Descrieti pe scurt compania dumneavoastra: 

a. Multigame World S.R.L. a fost infiintata in martie 2019 , prin programul Start-UP Dispora ,  cu speranta de a 
investi in Romania, de a crea locuri de munca si nu in ultimul rand de a cauta o cale (cea mai potrivita fiind 
jocurile) de a apropia copiii, de a-i face sa colaboreze, sa se joace in grup, sa interactioneze. Perioada de 
inceput a fost una promitatoare dar odata cu sosirea pandemiei COVID 19, cand a inceput sa fie necesara 
distantarea sociala, orice sansa de a mai continua activitatea s-a amanat pentru o data, inca, necunoscuta. 

b. In acest sens , am achizitionat tot ceea ce este nou in domeniu, Play Station de iltima genetatie , CD-uri cu 
cele main oi jocuri in domeniu , jocuri care sa acopere o categorii de varsta cat mai diferite , televizoare cu 
rezolutie mare , jocuri care contribuie la dezvoltarea capacitatilor intelectuale, ale dezvoltari atentiei 
distributive si capacitatii de a lua decizii in timp cat mai scurt  

 

5. Care este misiunea/scopul companiei? 

c. Misiunea companiei este accea de a ne adresa tinerilor, de a realiza intalnirea acestora intr-o ambianta placuta 
pe a dezvolta relationarea, socializarea cu scopul de a creste relatiile interpersonale . 

 

6. Descrieti pe scurt produsul/produsele sau serviciul/serviciile pe care le promovati: 

a. Produsele puse la dispozitia copiilor sunt jocurile, mai ales cele care pot fi jucate in echipa, jocuri pe 
platforme Play Station , jocuri de abilitati- Simulatoare pt condus auto , jocuri interactive . 

 

7. Date de contact: 

a. Nr. de telefon [+40748881312, +40751113587] 
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b. Adresa Site: www.multigameworld.ro

c. Profil Facebook:

d. Profil Instagram:

e. Alte profile (linkedin, etc): 

8. Care este profilul clientului dumneavoastră?

a. Copii intre 14 si 17 ani , care locuiesc in cartier, grupuri de prieteni,

b. In perioada sezonului  estival – grupuri de copiii aflati in vacanta, pe litoral, cazati in orasul Mangalia

9. Ce spun clienții despre afacerea/produsul/serviciul ta/tau? (Mentioneaza 1-2 recenzii a unui client multumit)?

Copiii/clientii au fost foarte multumiti de intalnirea si colaborarea de la sala de jocuri. 

10. Cum vedeti afacerea dvs.  peste 5 ani? /Ce planuri de viitor aveti?

a. In urmatorii 5 ani intentionam sa deschisdem un nou punct de lucru si sa majoram numarul de locuri de
munca la 8 salariati .

b. Dorim sa dezvoltam un nou serviciu si anume acela de a inchiria echipamente , pe perioada determinate ,
doritorilor care vor sa aiba astfel de echipamente fie pe perioada organizarii de petreceri in mediul privat,
fie pur si simplu din dorinta de a avea acasa astfel de echipamente pentru cateva zile

 Ataseaza poze relevante cu afacerea ta: produse, servicii, locatie, clienti multumiti. 
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