Firemní
teambuilding
na 2 dny s ubytováním

Přemýšlíte, kam vzít své kolegy na
firemní teambuilding? Hledáte místo,
které by splňovalo Vaše představy, vše
by bylo na jednom místě a domluvili
jste vše kompletně pouze s jedním
kontaktem? Pak jste ho právě našli!
Pivovar Plzeňský Prazdroj je perfektním
místem pro Vaši akci. Nasajte motivující
atmosféru světově úspěšné společnosti,
kde se snoubí historie a tradice
s moderními přístupy a technologiemi.
My z Pilsenjoy Vám v tomto unikátním
prostředí zorganizujeme zábavný program
a postaráme se o vše ostatní.

Kompletní služby na míru
• doprava účastníků do Plzně a po Plzni
• ubytování v kvalitních 3 a 4
hvězdičkových hotelech
• služby personálu – průvodce, event
koordinátor aj.
• pronájem prostor a techniky
• přípravu a organizaci programu
teambuildingu – zážitkové prohlídky
a programy v pivovaru se zakončením
na pivovarských šalandách ukrytých
v ležáckých sklepích, škola čepování,
program „Cesta pivovarského tovaryše“,
pivovarské soutěže, koncerty a akce na
pivovarském nádvoří, v Návštěvnickém
centru, venkovním stanu nebo
v restauraci Na Spilce s kapacitou několik
set osob
• personifikované dárky pro účastníky
nejen s pivovarskou tématikou
• catering po celou dobu akce

Benefity pro vás
•
•
•
•
•
•
•
•

znalost místního prostředí
profesionální jednání
kvalitní služby
pouze jeden kontakt
originální programy
fakturace pouze jednomu subjektu
osobní přístup
tým se znalostí čj, aj, nj, fj a případně
dalších jazyků

Obecné předpoklady
• celoročně s výjimkou vybraných svátků
• 7 dní v týdnu
• pro skupiny min. 15 os.

Váš teambuilding v Plzni by mohl
vypadat například takto:

svého druhu na světě a Plzeňského podzemí
s vyprávěním legend a příběhů města Plzně

VZOROVÝ PROGRAM

12.30 – 14.00
oběd v Šenku Na Parkáně, nejoblíbenější
restauraci v Plzni, odjezd dle potřeby

Teambuilding pro 40 osob
První den
11.00 – 12.00
příjezd do pivovaru, uvítání
v reprezentačních prostorách Plzeňského
Prazdroje (možnost zařazení pracovní části).
12.00 – 14.00
škola čepování Pilsner Urquell se sládkem,
oběd formou studeného a teplého bufetu,
dárek pivní sklenice s gravírováním
14.15 – 15.45
přechod do hotelu se zážitkovou procházkou
centrem města Plzně s prohlídkou
„Za historií i současností města Plzně
a plzeňského piva“
15.45 – 17.00
check in v čtyřhvězdičkovém hotelu
v blízkosti pivovaru
17.30 – 22.30
zážitkový program „Cesta pivovarského
tovaryše“ s týmovými soutěžemi
a posezením na pivovarské šalandě
s neomezenou konzumací piva Pilsner
Urquell a občerstvením
Druhý den
7.00 – 10.00
bohatá hotelová snídaně
10.30
odhlášení z hotelu
10.30 – 12.30
prohlídka Pivovarského muzea, jediného

Cena od 3 500 Kč / osoba bez DPH
Cena je kalkulována pro uvedený
vzorový program a počet osob, služby
v českém jazyce (průvodce, sládek, event
koordinátor), catering v základní úrovni
a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se
snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu. V ceně
není zahrnuta konzumace nápojů, která
bude účtována dle konkrétní spotřeby.
Dle Vašich konkrétních potřeb a přání lze
program samozřejmě libovolně časově
uzpůsobit, doplnit či modulovat na
požadovaný počet návštěvníků.
PILSENJOY s.r.o.
+420 724 617 975
info@enjoypilsen.cz

www.enjoypilsen.cz

