FIREMNÍ PROFIL

KDO JSME
TEPfactor je dobrodružná zábavná hra zaměřená především na týmovou spolupráci.
Pouze tady zažijete jedinečnou zábavu, adrenalin, dobrodružství a radost z výhry.
Jen u nás ověříte, zda máte vlastnosti opravdového hráče: vytrvalost, sílu, trpělivost, rychlost, důvtip, paměť, souhru v
týmu, odhodlání a zápal pro hru.
Připravena je spousta zajímavých úkolů, zaměřených na fyzičku, logiku, zručnost a trpělivost.

Úkoly zdoláváte v týmu až pěti osob. Za odměnu se podíváte do bonusových místností. Pokud uspějete a získáte
všechny indicie, čeká vás truhla s pokladem.
S rozlohou 3 500m2 patříme k jednomu z největších adventure parku v ČR.
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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.
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CO UMÍME
Originální týmovou hru s kapacitou až 90 osob

Zajištění cateringu

Průměrná délka hry 4 hodiny

Široká nabídka doprovodných programů

25 zajímavých úkolů

Kapacita parkoviště až pro 100 vozů

4 kategorie úkolů (logika, trpělivost, zručnost, zdatnost)

Možnost zajištění dopravy z Prahy a zpět

Ubytování přímo na pláži, bungalovy, VIP pokoje

Samoobslužný bar

Konferenční a školící prostory až pro 200 osob

Letní terasa s možností posezení do pozdních hodin
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PROČ TEPFACTOR
Bezkonkurenční projekt se sedmiletou historií

Všechny služby pod jednou střechou

Nadčasová vize podnikání překonává hranice zábavy

Individuální přístup ke každému zákazníkovu

Pravidelná výměna úkolů umožňuje opakované návštěvy

Jedinečný program pro stmelení týmu jakéhokoliv kolektivu

Promyšlené technologie, které se neustále vyvíjejí

Koncepce hry dává prostor ke spolupráci a vzájemné

Celoroční provoz ve vnitřních prostorech

pomoci
Neopakovatelný zážitek
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PRO FIRMY
Firemní akce na klíč: teambuilding, firemní narozeniny a výročí, workshopy, akce pro partnery, školení, 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
Pronájem reklamních ploch v areálu TEPfactoru
Možnost exkluzivního pronájmu
Prostor pro spolupráci
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KONTAKT
Michal Rejka
Business Development 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

