Stalo sa pre nás tradíciou – spájať ľudí.

Našim klientom poskytujeme:
1] produkciu a servis firemných projektov
2] outdoor eventy
3] indoor eventy

1] produkcia a servis firemných projektov

Chcete vytvoriť emóciu ?
Chcete podporiť image Vašej firmy ?
Chcete stmeliť pracovný kolektív ?
Komplexná produkcia a servis firemných akcií kde hranice určujete Vy. My odovzdávame
skúsenosť. Vy si užívate svoj deň.
Sme kreatívni. Vymyslíme scenár. Zahrnieme Vás kulinárskymi dobrotami. Máte radi červené,
biele alebo whiskey s ľadom ? Chcete aby Vám na pódiu zaspievala nová superstar, ostrieľaný
Miro Žbirka alebo vysmiaty Vidiek ? Ozvučíme pódium, roztancujeme tanečný parket.
Už viete koľko pozvete hostí ? Tak to už skutočne necháme na Vás.

2] outdoor eventy
Teambuilding na jachte
Každý, kto absolvoval týždennú plavbu na jachte, vie ako sa za túto krátku chvíľu zoznámi so
všetkými na palube. Spoločný pobyt priblíži k sebe všetkých účastníkov viac ako iná aktivita.
Preto je tento spôsob budovania kolektívu.
Organizujeme pravidelne tieto akcie pre firmy, ktoré privážajú svoj manažment alebo svojich
dodávateľov a odberateľov. V neobvyklom prostredí, v ktorom všetci musia riešiť doposiaľ
nepoznané situácie sa vytvárajú silné osobné väzby a vzťahy. Na lodi je po týždni takmer každý
tým, čím skutočne je!
Rafting
Čistý adrenalín na divokých riekach v prírode (na Slovensku / v zahraničí) alebo pre domasedov
raftovanie v areáli vodných športov. Raftujte s profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami.
Splavy
Objavte krásy splavovania, pohodu a relax v inšpirujúcom prostredí. Vhodne na víkend pre
uzavreté kolektívy alebo ako otvorená akcia. Mierne perejky a rýchlejšie úseky slovenských,
českých alebo rakúskych riekach.
Elegantný Golf alebo adrenalínový teambuilding v prírode ?
Ešte neviete, aký darček by bol vhodný pre Vašich obchodných partnerov ?

3] indoor eventy

Teambuilding považujeme za najrýchlejší spôsob ako prebudiť schopnosť vytvoriť si správny
postoj, stmeliť kolektív, zlepšiť medziľudské vzťahy, lepšie spoznať svoj tím.

Pre vypracovanie komplexnej ponuky sme Vám k dispozícii na:
email:
kramar@kramar.sk
kontakt:
0903211411

Ešte ste nedali gól ? Vyberte si svojho hráča.

