


SPOLUPRÁCE

KDO JSME 

TEPfactor je indoorový / outdoorový zážitkový park.

Najdete nás na Slapech, v Dubaji a Varšavě.

Už 8 let provozujeme dobrodružnou zábavnou hru zaměřenou především na týmovou spolupráci.

V roce 2019 jsme získali prestižní ocenění „Nejlepší zábavní atrakce v Dubaji“. 

S rozlohou 3 500m2 patříme k jednomu z největších zábavních parků v ČR. 

V roce 2020 rozšiřujeme své portfolio služeb. Otevřeli jsme unikátní závodní polygon ne elektrické motokáry Spider cars. 

Od jara nás najdete také přímo na Slapech, kde budete moci vyzkoušet vodní zážitky a soutěže z dílny TEPfactor.



SPOLUPRÁCE

KDO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK

TEPfactor je vhodný pro všechny hráče, kteří mají týmového ducha.

Stmelíme jakýkoliv kolektiv – školy, sportovní kluby, zaměstnance, party přátel i rodiny.

Profilujeme se jako zábavní centrum pro dospělé, ale samozřejmě k nám mohou i děti.

Hru doporučujeme pro děti od deseti let.

Ročně odbavíme kolem 30 tisíc nadšených hráčů.

Vhodný program pro firemní akce, narozeninové oslavy, rozlučky se svobodou, školní výlet.

Cílová skupina: Aktivní lidé ve věku průměrně  20 - 50 let, firemní klientela, celá ČR, především střední Čechy a Praha



SPOLUPRÁCE

KAM MÍŘÍME

Usilujeme o spokojeného zákazníka. Naší snahou je neustále se zlepšovat. Chceme zákazníkům nabídnout komplexní 

službu v oblasti zážitků a zábavy. TEPfactor se má stát LOVE brandem.

Naši značku chceme spojovat se silnými partnery. Koncept TEPfactoru je postavený na týmové spolupráci. Takový je náš 

přístup ke spolupráci – vzájemnost, férovost, efektivnost. Ke všem partnerům přistupujeme individuálně.

Dlouhodobě spolupracujeme se značkami jako: Albi, Slevomat, Niceboy, Decathlon, Caraplasma, Kiss, McDonald´s a 

další.



SPOLUPRÁCE

MARKETINGOVÁ PODPORA

Staňte se naším partnerem

Podpořte nás a my podpoříme vás. Rozsah spolupráce, hmotného a marketingového plnění záleží na individuální 

domluvě. Limity neurčujeme. Upřednostňujeme dlouhodobé spolupráce.

Za partnerství nabízíme: 

• Teambuilding pro vaši firmu nebo pro vaše partnery / zákazníky

• Vouchery jako dárky pro vaše zaměstnance, partnery, zákazníky, vouchery do soutěží…

• Reklamní plochy různé velikosti přímo v TEPfactoru (plachty, bannery, letáky, televizní spoty, branding herních úkolů)

• Newsletter mířený na různé segmenty našich zákazníků (veřejnost, školy, firmy)

• Propagace na sociálních sítích (soutěže, příspěvky)

• Direct na naše zákazníky (leták k účtence, e-mailing)



SPOLUPRÁCE

KONTAKT

Ing. Lucie Chalupecká

Branch Manager

GSM: +420 604 542 981

E-mail: lucie.chalupecka@tepfactor.cz

Ostatní kontakty najdete na www.tepfactor.cz

Sledovat nás můžete i na sociálních sítích 

mailto:tomas.cizek@tepfactor.cz
http://www.tepfactor.cz/

