Tisková
konference,
setkání
s partnery,
workshOP

Potřebujete představit nový produkt
nebo se sejít s vybraným obchodním
partnerem? A hledáte k tomu
odpovídající reprezentativní místo?

Benefity pro vás

Ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem
Vám nabízíme reprezentační prostory
Secese přímo v srdci plzeňského pivovaru.
Využijte překrásné historické sály, potřebné
technické zázemí a kvalitní catering
s puncem světové legendy Pilsner Urquell.
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My z Pilsenjoy se Vám postaráme o zajištění
Vaší tiskové konference či setkání
s obchodními partnery na klíč. Vy nám
pouze sdělíte Vaše představy a my Vám Vaši
akci zorganizujeme od začátku do konce.

Obecné předpoklady

Kompletní služby na míru
• doprava hostů do Plzně i po Plzni
• služby personálu – např. tlumočníka,
moderátora, hostesek apod.
• pronájem prostor a techniky
• zajištění doprovodného programu –
prohlídky pivovaru, prohlídky centra
města, originální zážitkové programy,
hudba, různá vystoupení a show
• dárky pro účastníky nejen s pivovarskou
tematikou
• catering, atd.

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

• celoročně s výjimkou vybraných svátků
• 7 dní v týdnu
• akce pro min. 15 osob

Seznamte se s naší nabídkou
vzorového řešení Vaší akce:

VZOROVÝ PROGRAM
Tisková konference pro 20 osob
13.30 – 14.00
Individuální příjezd novinářů, uvítání ve
výjimečných prostorách pivovaru Plzeňský
Prazdroj, welcome drink, snack
14.00 – 16.00
Oficiální program tiskové konference,
prezentace, možnost využití prostor pro
ukázku Vašich produktů
16.00 – 17.30
Občerstvení formou rautu přímo
v reprezentačních sálech
17.30
Oficiální ukončení setkání, při odchodu
rozdání dárků (půllitr s vygravírovaným
jménem hosta)

Cena od 990 Kč / osoba bez DPH
Cena je kalkulována pro uvedený vzorový
program a počet osob, služby v českém
jazyce (hosteska, event koordinátor)
a catering v základní úrovni. 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

