Společenský
večer
s ubytováním

Chystáte společenskou akci nebo
firemní večírek? A přemýšlíte
o výjimečném místě, kde bude
vše zajištěno k Vaší maximální
spokojenosti?
Ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem Vám
nabízíme reprezentační prostory Secese
přímo v srdci plzeňského pivovaru, který je
vzdálen jen 60 minut autobusem z centra
Prahy. Historické secesní sály s jedinečnou
atmosférou hostily za dobu své více než
stoleté existence dlouhou řadu významných
českých a zahraničních osobností. My
z Pilsenjoy se postaráme o to, aby si
i Vaši hosté společně s Vámi tento večer
v pivovaru naplno užili.

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 aj.
• pronájem prostor
• doprovodný program – živá hudba dle
charakteru akce, prohlídky pivovaru,
škola čepování, pivovarské soutěže, 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
• další služby – dekorace, květiny aj.

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.
Vše do posledního detailu jednoduše
domluvíte s námi a Vaše akce může
vypadat například takto:

VZOROVÝ PROGRAM
Společenský večer pro 80 osob
První den
Pozdní odpoledne – individuální příjezd
hostů do Plzně, check in v čtyřhvězdičkovém
hotelu v centru města vzdáleném jen cca
10 minut chůze od místa akce.
19.00 – 20.00
Příchod hostů – přivítání hosteskami,
welcome drink
20.00
Slavnostní zahájení moderátorem akce,
úvodní slova
20.15 – 02.00
Program slavnostního večera
i) živá hudba – jazzové trio
ii) studený i teplý raut po celou dobu akce
iii) doprovodný pivovarský program – škola
čepování
iv) barmanská show
02.00
Oficiální ukončení slavnostního večera,
při odchodu rozdání dárků (půllitr
s vygravírovaným jménem hosta)
Druhý den
07.00 – 9.30
bohatá hotelová snídaně, check out, odjezd

Cena od 2 300 Kč / osoba bez DPH
Cena je kalkulována pro uvedený
vzorový program a počet osob, služby
v českém jazyce (moderátor, hostesky),
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 nejdetailnějších požadavků
a přání lze program samozřejmě libovolně
časově uzpůsobit, doplnit či modulovat
na požadovaný počet návštěvníků.
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