Přátelé, kamarádi, příznivci TEPfactoru,
Čelíme těžkým časům. Poslední dny s nelibostí sledujeme zprávy, ve kterých se
dozvídáme, jak coronavirus pokládá na lopatky mnoho podniků z oblasti
gastronomie, hotelnictví i kultury. Vývoj situace není pro nás podnikatele příznivý.
Roky se nám daří TEPfactor úspěšně rozvíjet, budujeme pro vás nové výzvy,
hledáme neprozkoumané cesty v oblasti zábavy, po kterých se posouváme dál.
TEPfactor se stal obživou pro spoustu lidí, kteří ho vnímají víc než jako zaměstnání.
Roky je naším hlavním posláním stmelovat kolektivy při rodinných oslavách,
školních výletech nebo firemních akcích. Spojujeme lidi a nyní čelíme době virové,
ve které se bojí potkat člověk člověka. Coronavirus je nepřítel, který je nad síly mé
i mého týmu.
Stojíme před otázkou, CO DÁL? Nezbývá nám nic než čekat? Čekat až se situace
opět uklidní a vy se zase nebudete bát, přijít mezi lidi? Až se budete moct znovu
potkat s přáteli nebo kolegy a společně si u nás užijete hezké chvíle, na které
budete dlouho vzpomínat? Jak dlouho to bude trvat? Dočkáme se toho? Přečkáme
toto období?
Pokud jste nás už jednou navštívili, určitě se vám u nás líbilo a svou návštěvu si rádi
zopakujete. Pokud jste u nás ještě nebyli, ale zrovna jste se k nám chystali, věříme,
že není všem dnům konec. Učíme naše hráče, že si během hry musejí podat
pomocnou ruku. Teď ji potřebujeme podat my od vás! Přečkali jsme první vlnu.
Nezaháleli jsme. V době, kdy jsme museli mít zavřeno, jsme pro vás připravovali
nové atrakce, abyste se měli v létě na co těšit. Léto uteklo příliš rychle a teď je tu
druhá vlna, po které bez vás nedokážeme jet.
Upřímně vás všechny prosím, podejte nám Vaši pomocnou ruku.
POTŘEBUJEME PODPOŘIT!
Potřebujeme Patrona. Potřebujeme přítele a doufáme, že jste to Vy. Nechceme od
Vás nic zadarmo. Naše produkty jsou skvělé a mají svou cenu. Pomůžete nám tím, že
si v této těžké době koupíte poukaz, který využijete později. V nabídce jsou poukazy
v různých hodnotách, které si můžete zvolit dle svých potřeb a možností. S ohledem
na situaci mají poukazy dlouhou dobu platnosti na 1 rok. Nákupem voucheru
nezískáte jen dobrý pocit z toho, že jste nám pomohli. Vouchery kombinují naše
nejlepší produkty a za zvýhodněnou cenu dostanete víc, než je obvyklá cena
produktů (stačí si vybrat na našem webu). Za Vaše patronství umístíme Vaše
jméno na mapě, ve které bude vyznačena oblast areálu TEPfactor, kterou jste vzali
pod svůj patronát. Mimo to Vám zašleme Patronský certifikát, který si pak hrdě
můžete pověsit na zeď.
Neodkládejte prosím své rozhodnutí a staňte se patrony ještě dnes.
OPRAVDU VÁS POTŘEBUJEME!
Děkuji za celý tým předem a těšíme se na brzkou viděnou ve veselejších časech.
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