SLUŽBY

BOYARD

TEPfactor Boyard: je hra zaměřená na týmovou spolupráci, inspirována TV show Pevnost Boyard!
•

Připravena je spousta zajímavých úkolů, zaměřených na fyzičku, logiku, zručnost a trpělivost.

•

Čeká na vás 25 jedinečných úkolů, řízených elektronicky novou technologií.

•

Kapacita hry je v jednu chvíli až 100 osob, každý herní tým je složen z 2-5 osob.

•

Úkoly se plní v libovolném pořadí a na každý úkol máte neomezený počet pokusů.

•

Věkové omezení není, ale doporučujeme od 10 let věku, aby si to děti mohly plnohodnotně užít sami.

SLUŽBY

WATER CUP
TEPfactor Water Cup: je zcela nová vodní soutěž, která bude probíhat dle přesného harmonogramu a pravidel.
➢ Zcela unikátní a nová vodní soutěž z dílny TEPfactor.
➢ Projekt, který nemá obdoby ani v zahraničí a chceme jej dostat do všech koutů celé ČR a možná i dále.
➢ Možno využít jak pro firemní akce od 20 osob tak i pro větší narozeninové oslavy rovněž od 20 osob.
➢ Dokážeme přijet i na jinou vodní plochu po celé ČR a připravit tak tuto unikátní vodní bitvu tam kde to pro vás bude blíže.
➢ Cílem samozřejmě je, užít si pořádnou zábavu s přáteli a porazit ve vodní bitvě druhou posádku.

➢ Jste nadšenci vodních aktivit a líbili se vám třeba vodní bitvy v filmech Pirátů z Karibiku? Tak toto je přesně pro vás. ☺

SLUŽBY

FLEXI FUN

TEPfactor Flexi FUN: mobilní úkoly TEPfactor, které jsme schopni přivést na jakoukoliv vaši akci po celé ČR.
•

Připravili jsme pro vás mobilní úkoly TEPfactor, které vyzkoušíte tak jako hru Boyard týmově a vyzkoušíte si spolupráci,
komunikaci a zábavu v týmu.

•

Přivezeme tyto úkoly doslova až k vám domů a můžeme tak uspořádat zajímavou firemní akci, oslavu narozenin a to
vše s moderátorem, který vás pobaví a připraví organizaci celé vaší akce.

•

Standardní vybavení je 10 převozných úkolů včetně instrukcí a popisků. Úkoly jsou rozděleny tak jako Boyard do
kategorií na sílu, trpělivost, logiku a šikovnost.

SLUŽBY

EXKLUZIVNÍ PRONÁJEM MARINY
TEPfactor MARINA: přímo na Nové Živohošti nedaleko zábavního parku TEPfactor.
•

Zapůjčte si motorový člun a brázděte klidné vody Slapské přehrady s větrem ve vlasech. Je jedno, jestli si chcete užít romantickou

vyjížďku ve dvou nebo pořádný adrenalin s partou či kolegy z práce
•

Prozkoumejte tajuplné zátoky, ke kterým se po souši jen tak nedostanete.

•

Nástupní molo najdete na Nové i Staré Živohošti.

•

Kromě samotné plavby a opalovačky na vodě je pro vás připravena vodní hra o poklad na Slapském jezeře.

SLUŽBY

GRIL PÁRTY NA VODĚ
TEPfactor Grill párty: přímo na Slapském jezeře, nedaleko zábavního parku TEPfactor.
•

Možnost půjčit si plavidlo s připraveným grilem.

•

Zažijete nevšední večerní grilování se zábavným námořnickým programem.

•

Možnost zajištění i více plavidel pro větší oslavy, eventy či firemní akce.

•

Kapacita jednoho plavidla je 8 osob.

•

Zajistíme a připravíme catering pro vlastní přípravu a obsluhu na lodi.

•

Zajistíme pitný režim, dle naší nabídky přímo na mole u lodí, nebo dle objednávky

SLUŽBY

ŠIFROVAČKA
Šifrovací hra na vodě: přímo na Slapském jezeře, nedaleko zábavního parku TEPfactor.

•

Zapůjčení motorových člunů, které můžete řídit i bez vůdčího oprávnění.

•

Kapacita člunu až 4 osoby.

•

Na výběr jsou tři obtížnosti: bronz, silver a gold.

•

Před vyplutím se v TEPfactor Marině budete moci zásobit nápoji na cestu.

•

Časová náročnost 1,5 hodiny.

SLUŽBY

MULTIFUNKČNÍ KATAMARÁN

Multifunkční katamarán:
•
•
•
•
•
•
•

firemní akce / teambuildingy
workshopy pro firemní akce
rozlučky se svobodou
oslavy narozenin
vyjížďky do zákoutí Slapského jezera
grilovací akce přímo na vodě
…a je možné i pouštění draků z lodi přímo na vodě ☺

SLUŽBY

PŮJČOVNA KOL
TEPfactor Půjčovna kol: přímo v zábavním parku TEPfactor a na Slapském jezeře.
➢ Možnost zapůjčení jízdních kol nebo koloběžek, abyste mohli prozkoumat krásy a okolí Slapského jezera. Je jedno, jestli si chcete
užít romantickou vyjížďku ve dvou nebo pořádný adrenalin s partou.
➢ Udělejte si výlet s přáteli, rodinou, nebo vezměte své kolegy na zážitkový výlet v rámci firemního teambuildingu. S možnostmi
trasy vám rádi pomůžeme.

➢ Nástupní místo přímo v areálu zábavního parku TEPfactor v obci Chotilsko nebo u našeho mola na Slapské přehradě.

SLUŽBY

OSLAVY, ROZLUČKY SE SVOBODOU
TEPfactor Párty: pokud hledáte netradiční rozlučku se svobodou nebo oslavu.
•

Postaráme se o celou Vaši rozlučku se svobodou či narozeninovou oslavu.

•

Nabízíme netradiční dobrodružný zábavní program.

•

Připravíme catering i výzdobu dle Vašeho přání.

•

Non stop samoobslužný bar, bavit se můžete do ranních hodin.

•

Nabízíme oslavenci nebo ženichovi a nevěstě hru ZDARMA.

•

Dort si můžete přivést svůj, neúčtujeme dortovné.

SLUŽBY

CATERING
TEPfactor Catering: připravíme vám catering dle vašeho přání.
•

Zajišťujeme catering od základního menu až po labužnické rauty a 5ti chodové večeře.

•

Zajistíme pro vás grilování na naší venkovní terase.

•

Servírování na hlavní pláži nebo v tematicky zařízené jídelně.

•

Zajišťujeme také veganská a vegetariánská menu, coffee breaky, obložené mísy.

•

Na místě lze objednat pizzu bez předchozí objednávky.

•

Sladké a slané pochutiny na samoobslužném baru.

•

Samoobslužný bar je vám k dispozici non stop po dobu vaší návštěvy.

SLUŽBY

UBYTOVÁNÍ
TEPfactor Ubytování: netradiční ubytování v plážových bungalovech ve stylu Bora Bora.
•

Junglehotel: ubytování ve stylových 4 lůžkových bungalovech na pláži

•

VIP pokoje: 2 lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením

•

Stanové městečko: 2 lůžkový stan vybavený matrací a lůžkovinami

* Ubytování ve stanech lze využít pouze pokud je naplněna kapacita ostatních pokojů. V ceně ubytování není zahrnuta snídaně – je
možno si přiobjednat za 105,-Kč/osoba. Check-in od 15:00, Check-out do 10:00. Uvedené ceny platí celoročně.

SLUŽBY

KONFERENČNÍ PROSTORY
TEPfactor Konference: netradiční konferenční prostory v prostorách staré „bramborárny“ zasazené do tématiky tropických pláží
Bora Bora a Indonéské džungle.
•

Standartním vybavením konferenčních místností jsou: dataprojektor, plátno, mikrofon, ozvučení, flipchart, psací potřeby a laserové
ukazovátko

•

Malá konferenční místnost „Varšava“: kapacita 35 osob

•

Malá konferenční místnost „Dubai“: kapacita 35 osob

•

Velká konferenční místnost: kapacita až 200 osob

(Standartním vybavením této KM nejsou stoly, možné po domluvě s managerem).

SLUŽBY

DOPRAVA
TEPfactor Doprava: exkluzivně spolupracujeme s firmou Umbrella Coaches & Buses, která se stará o veškeré pohodlí při
vaší dopravě.
➢ Catering na palubě
➢ Coffee break na palubě
➢ Možnost puštění vlastního DVD, USB,

➢ Free WI-FI připojení
➢ Toalety na palubě

SLUŽBY

SPOLUPRÁCE
•

Připravujeme firemní akce na klíč, teambuildingy, firemní narozeniny a výročí, workshopy, akce pro partnery, konference.

•

Možnost nákupu voucherů jako odměny pro zaměstnance nebo jako vánoční dárky.

•

Exkluzivní firemní benefity pro zaměstnance: zvýhodněné vstupné pro zaměstnance individuálně dle potřeb firmy.

•

Možnost exkluzivního pronájmu.

•

Můžete si u nás pronajmout reklamní plochy pro prezentaci vaší značky či výrobků.

•

Prostor pro spolupráci – jsme otevřeni různým možnostem.

•

Jsme otevřeni formě BARTER plnění.

Zajímá vás něco specifického, máte netradiční nápad na spolupráci… tak napište na michal.rejka@tepfactor.com a určitě můžeme najít
společnou cestu. Nebráníme se experimentům a rádi zkoušíme nové výzvy!!!

FIREMNÍ PROFIL

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH!
2x po sobě (2019 + 2020) jsme se stali
vítězem ceny za nejlepší atrakci Dubaje

NAŠI PARTNEŘI

FIREMNÍ PROFIL
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