


DOPROVODNÉ PROGRAMY

PIRÁTSKÝ POKLAD

Odměnou za vaše snažení a za zdolání všech úkolů a nástrah, vám bude pirátský poklad.

Součástí pokladu je pirátské zlato (medaile). Chcete-li dopřát výherním týmům větší odměnu, neváhejte vybírat z 

následující nabídky pirátských dárkových beden:

1. cena – Bedna s rumem Bumbu XO - 3 399,-

2. cena – Bedna s rumem Diplomatico - 3 099,-

3. cena – Bedna s rumem Republica - 2 599,-

Originální dřevěné bedny jsou plné delikátních produktů a luxusních pochutin. Dostat se do bedny můžete pouze za 

pomoci páčidla. Užijte si zábavu a vypačte si svůj poklad.  



DOPROVODNÉ PROGRAMY

CHYTRÝ KVÍZ

U našich logických úkolů se trochu potrápíte, ale pokud chcete zavařit mozkové závity definitivně, pak je chytrý kvíz jasná 

volba. 

Program je řízen moderátorem.

Vhodné pro jakoukoliv skupinu.

Možnost sestavit otázky na míru vašim potřebám (všeobecné znalosti, seriály, auta, jídlo, móda atd.).

Program trvá zhruba 1,5 – 2,5 hodiny

Kalkulace na vyžádání u Event Managera.



DOPROVODNÉ PROGRAMY

TANEČNÍ VEČÍREK

Chcete večer zakončit tancem a rozhýbat boky na parketu? Nebo si v klidu s kolegy zazpívat karaoke?

DJ S HUDBOU, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠEMU HUDEBNÍMU VKUSU

ŽIVÁ KAPELA

KARAOKE SHOW

PIRÁTSKÝ PLES V KOSTÝMECH 

Kalkulace na vyžádání u Event Managera.



DOPROVODNÉ PROGRAMY

DEGUSTACE

Užijte si večerní příjemnou atmosféru při degustaci lahodných nápojů. Při degustaci je přítomen zkušený someliér, 

rumoliér nebo medovník ☺

DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN z rodinného vinařství v Mikulčiciích

DEGUSTACE ROZLIČNÝCH CHUTÍ MEDOVINY, míchání drinků z medoviny

DEGUSTACE RUMŮ z celého světa, snoubení rumu s čokoládou

HMYZÍ SPECIALITY – cvrček na másle, restovaný šváb nebo potemník na chilli

Kalkulace na vyžádání u Event Managera.



DOPROVODNÉ PROGRAMY

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Pro případ, že byste měli aktivity na rozdávání, si můžete dopřát ještě víc pohybu. 

Zábavné sportovní aktivity zabaví všechny členy týmu. 

Indoor / outdoor dle počasí, po dohledem instruktora.

ZORBING FOTBAL – nejen pro fotbalové nadšence

RODEO BÝK – jak dlouho se udržíte v sedle?

LUKOSTŘELBA nebo střelba VZDUCHOVKOU na terč

SEBEOBRANA pro ženy, v MHD, použití improvizovaných zbraní, použití pepřových sprejů

Kalkulace na vyžádání u Event Managera.



DOPROVODNÉ PROGRAMY

FOTOGRAF

Chcete mít na akci u nás památku? Objednat si můžete zkušeného fotografa, který zná prostředí TEPfactoru a všechna 

zákoutí pirátské jeskyně. Případně vám doporučíme tematické fotokoutky, které kolegy na pár hodin zabaví.

Fotograf na 2, 3 nebo 4 hodiny – fotky zaslány elektronicky, možnost objednat fotoknihu

Fotokoutek s tematickým pozadím

Možnost zapůjčení GoPro kamery, SD karta se zdokumentovanou cestou TEPfactorem vám zůstává

Kalkulace na vyžádání u Event Managera.



DOPROVODNÉ PROGRAMY

VŠE OSTATNÍ

Nenašli jste v nabídce program, který by odpovídal vašim představám? 

Rádi vám sestavíme program na míru.

V záloze máme spoustu jiných programů, které vám můžeme doporučit.

Zapůjčení piráta, který se bude věnovat jen vám. 

Mobilní casino, poker, blackjack, ruleta

Jízdy na koních

Vidlácká olympiáda

Party grill boat a jiné vodní atrakce 

Nafukovací atrakce 

…



FIREMNÍ PROFIL

KONTAKT

Michal Rejka

Sales & Event Manager

GSM: +420 731 240 624

E-mail: michal.rejka@tepfactor.com

Ostatní kontakty najdete na www.tepfactor.cz

Sledovat nás můžete i na sociálních sítích 

mailto:michal.rejka@tepfactor.com
http://www.tepfactor.cz/

