
Hledáte originální místo pro 
pořádání konference, kongresu nebo 
fóra? Chcete změnu proti klasickým 
formátům pro takové akce i atraktivní 
destinaci 40 min autem od letiště 
Václava Havla v Praze? 

Plzeň je takovým místem! Ve spolupráci 
s Plzeňským Prazdrojem Vám nabízíme 
reprezentační prostory přímo v srdci 
světoznámého pivovaru vhodné pro 
pořádání menších konferencí a kongresů. 
Secesní sály ve světoznámém pivovaru 
s neopakovatelnou atmosférou uspokojí 
i Vaše náročné požadavky. 

A my z Pilsenjoy Vám zajistíme kompletní 
kvalitní zázemí, catering na světové úrovni 
a veškeré služby spojené s pořádáním 
Vaší akce. 

Kompletní služby na míru
• doprava hostů do Plzně a po Plzni
• ubytování v kvalitních 3 a 4 

hvězdičkových hotelech
• služby personálu – hostesky, moderátor, 

tlumočníci, event koordinátor, 
průvodci aj.

• pronájem prostor a prezentační techniky
• doprovodný program – zážitkové 

prohlídky a programy v pivovaru i jinde 
v Plzni, škola čepování, pivovarské 
soutěže, živá hudba dle charakteru akce,  
Party casino, barmanská, kulinářská, 
světelná a jiná show, taneční  a jiná 
vystoupení a další 

• 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. 30 os.

Přijeďte se osobně podívat do Plzně 
na unikátní prostory pro Vaši akci 
a město, které Vás svou nabídkou 
překvapí. Vše jednoduše domluvíte 
s námi a Vaše příští akce může 
vypadat například takto: 

VZOROVÝ PROGRAM 
Konference na 2 dny pro 100 osob

První den

08.30 – 9.00 
Příjezd a registrace účastníků 

9.00 – 10.30
Zahájení konference moderátorem, 1. blok 
přednášek 

10.30 – 11.00 
Coffee break

11.00 – 12.30
2. blok přednášek

12.30 – 13.30
Pracovní oběd formou rautu

13.30 – 15.00
3. blok přednášek

15.00 – 15.30
Coffee break

15.30 – 17.00
4. blok přednášek

18.30 – 24.00
Neformální společenský večer 
v reprezentačních prostorách 
pivovaru s živou hudbou (jazzové trio) 
a doprovodným programem – prohlídka 
pivovaru nebo prohlídka centra města 
(1,5 h) a Party casino, večeře formou 
studeného a teplého rautu

24.00
Oficiální ukončení slavnostního večera, při 
odchodu rozdání dárků (gravírovaný půllitr 
se jménem)

Druhý den

9.00 – 12.00 
Workshopy v konferenčních sálech 
pivovaru, coffee break

12.00 – 13.30
oběd formou teplého bufetu, odjezd 
účastníků

Konference,
kongres,
fórum
vícedenní s ubytováním

Cena od 2 100 Kč / osoba bez DPH

Cena je kalkulována pro uvedený vzorový 
program, počet osob, služby v českém 
jazyce (moderátor, hostesky, průvodce) 
a catering v základní úrovni. V ceně není 
zahrnuto ubytování účastníků a 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 účastníků. 

PILSENJOY s.r.o.
+420 724 617 975
info@enjoypilsen.cz 

www.enjoypilsen.cz


