Firemní akce na plachetnicích
v Čechách i zahraničí 2016
Chcete získat nové klienty, pozvat své partnery na zajímavou akci nebo uspořádat
firemní teambuilding? Zajistíme vám nezapomenutelný event na plachetnicích.
S námi se nebudete pouze vozit na lodi, ale budete jachting dělat.
Pořádáme firemní akce, family days i profesionální regaty na moři. Jsme unikátní
v tom, že stálý tým je tvořen jak úspěšnými jachtaři, tak odborníky z oblasti organizace firemních akcí, marketingu a komunikace. Nabízíme od zábavně společenských až
po sportovně laděné akce. Jejich konkrétní podobu přizpůsobíme nárokům a požadavkům klienta.

FIREMNÍ AKCE V ČR
Firemní akce – regata na Lipně
Máme vlastní flotilu závodních plachetnic Melges 24, které poskytují nevšední zážitek z jízdy i za velmi slabého větru. Program je koncipovaný jako základní kurz jachtingu s následným závodem pod vedením špičkových českých závodních jachtařů.
Každý účastník je seznámen se základními principy jachtingu, které si následně vyzkouší v praxi. V další části programu je uspořádán závod kolem bójí dle skutečných
pravidel závodního jachtingu.

Firemní akce – verze Fun
Firemní akce proběhne v zábavném a sportovním duchu. Využijeme kajutové lodě
různých velikostí včetně sportovních rychlých lodí. Záleží jen na klientech, kterou loď si
budou chtít vyzkoušet. Během odpoledne je možné vystřídat všechny lodě z flotily.
Na klienty čeká den plný zážitků a pohody – nácvik jachtingu, výuka uzlů, „muž přes
palubu“, šampaňské a jahody, společná plavba zvaná „soulodění“ a mnoho dalších
zajímavých zkušeností.
Lokality pro Vaši firemní akci na plachetnicích:
Lipno, Máchovo jezero, Slapy, Praha–Vltava, Brněnská přehrada, Nové Mlýny

FIREMNÍ AKCE a MEZIFIREMNÍ
SETKÁNÍ V ZAHRANIČÍ
Formát akcí je tvořen zcela individuálně. Můžeme vám připravit náročnější sportovní
adrenalinový zážitek s ubytováním přímo na lodích, mezifiremní regatu nebo společenskou akci se zázemím luxusních hotelů. Účastníci se seznámí se základy námořního jachtingu, navigace, práva plavby na moři a meteorologie. Zážitek lze umocnit
firemním závodem pod vedením našich zkušených kapitánů.

Vozíte své klienty pravidelně na loď a nebaví vás už jen obyčejný charter?
Jezdíte v malém počtu 1–4 lodě? Nebo jste ještě nikdy na moři nebyli?
Vezměte své klienty na regatu, ať si vyzkouší neopakovatelné zážitky!
Dejte vašim partnerům a klientům více než doposud. Vše pod vedením
špičkových českých jachtařů. (např. www.erstepremeirtrophy.cz, www.itregatta.cz)

Doplňkový program – aktivity/soutěže: flyboarding (adrenalinová novinka),

stand up paddling, stavba vorů, modely motorových člunů a plachetnic, dračí lodě,
výuka vázání uzlů, beseda s Davidem Křížkem, degustace rumů.

Doprovodné služby
zajištění ubytování a cateringu
technické zajištění akce (ozvučení, osvětlení, pódium, party stan)
doprovodný indoor/outdoor program, program pro děti
besedy a setkání s VIP osobností českého jachtingu
výroba pozvánek, diplomů, zajištění cen
a upomínkových předmětů
zajištění večerního programu a soutěží
(ochutnávky rumů, vědomostní testy
z jachtařských dovedností, vázání uzlů)
DVD záznam z akce a klip
KONTAKTY
Mgr. Jana Bezušková
M +420 777 662 281 E j.bezuskova@yfa.cz
A Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
www.yfa.cz

