
Mužeme se pochlubit radou klientu Teambuilding, firemní akce 
a zázitkové programy 
s KITEM

Co o nás napsala média?

Kontakt pro bližší informace 
a prípravu firemní nabídky a kalkulaci ceny

Teambuilding s KITEM jako originální intenzivní zážitek 
vedoucí k rozvoji týmové spolupráce a vztahu. 
Slouží ke zlepšení komunikace a prohloubení duvery 
mezi zamestnanci a obchodními partnery.

Máme tu čest představit Vám některé z firem, které si se svými zaměstnanci 
nebo obchodními partnery užily naše Kite akce. 

Těší nás, že reportáže z našich akcí nebo rozhovory s našimi instruktory zveřejnila mnoha média.

Další reference najdete na  Firmy.cz, Google+ a Facebook, když zadáte „HARAKIRI kite kurzy“.

Více informací o našich HARAKIRI kite kurzech, fotky z našich akcí a kite videa 
najdete na www.kite-kurzy.cz a sociálních médiích.

Look Magazín, č. 8/2007, Nina Nováková 
“…následují rozjezdy, kdy je nutné z vody vyjet šikmo. Na několikátý pokus se mi to podaří. 
Opojená úspěchem jedu s endorfiny na maximum! Křičím radostí... Nabitá adrenalinem při cestě 
do Čech uvažuji nad tím, proč kituje tak málo holek. Není to fyzicky náročné, i já kancelářská 
krysa jsem to zvládla v pohodě.“

Snow Magazín, č. 25/2006, Petr Socha 
„Měli jsme díky Harakiri týmu možnost se do tajů snowkitingu ponořit a byli jsme uchváceni. Za 
pouhé dva dny jsme lítali za drakem v endorfinové zálivce. A nejen my, dokonce i něžná děvčata 
bez větších sportovních ambic našla ke drakovi pozitivní vztah překvapivě rychle." 
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www.kite-kurzy.cz

Petr Grochal
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Program firemní akceObjevte zážitkový program s KITEM 
od HARAKIRI kite kurzy

O kiteboardingu, snowkitingu a buggykitingu

rozsah

MODELOVÉ PŘÍKLADY

úcastníku místo cena (Kc bez DPH)

Teambuilding a zážitkové programy

nosný program

Místo konání je na Vás

Dárky pro zamestnance, motivacní programy

Firemní akce pro obchodní partnery

Připravíme pro Vás ucelený teambuilding program s kitem, dále také firemní akci 
se školením, projekční technikou, jako i další různé týmové soutěže a aktivity 
(trampolína, fotbálek, snowtubbing, vyjížďky na velbloudech, soutěže s orientací 
na kite atd.)

Již v roce  2003 jsme připravili naši první ucelenou a profesionální nabídku - 
HARAKIRI kite kurzy  (kiteboarding, snowkiting, buggykiting a landkiting kurzy). 
Od té doby jsme se stali největší kite školou v Česku a na Slovensku.

Našimi kurzy již prošly tisíce spokojených účastníků. Největší důraz vždy 
klademe na bezpečnost klientů a na „fun factor“, který naše kurzy a akce 
přinášejí.

Scénář Kite firemní akce se zpravidla skládá z  nosného programu, 
doprovodného programu a odborného programu. Samozřejmostí je po celý den 

zajištění občerstvení dle Vašich požadavků od nápojů všeho druhu až po 
ucelené menu, grilování apod.

Rádi vám na základě vašich přání i možností připravíme návrh 
programu spolu s nezávaznou cenovou nabídkou.

HARAKIRI kite kurz dle Vašeho výběru - snowkiting, buggykiting i kiteboarding.

doprovodný program
Trampolíny, stolní fotbal, vyjížďky na velbloudech...

odborný program
Prezentace Vašich nových produktů, plánů, věrnostních programů apod.

Jakýkoliv náš HARAKIRI kite kurz nebo firemní, teambuildingovou akci můžete věnovat 
jako skvělý dárek! Vše je možné využít i zcela anonymně, tedy jako dárky pro různé 
věrnostní a bonusové programy, zákaznické akce, soutěže apod.

K těmto účelům slouží dárkové balení ZÁBAVA PLNÁ ADRENALINU, 
které rádi graficky uzpůsobíme vaší corporate identity.

Rádi vám připravíme akci kdekoliv si budete přát ať už 
v Česku, na Slovensku nebo i jinde v zahraničí. Zvažte 
však možnosti, které nabízí naše standardní kite centra.

Nechte se táhnout kitem pomocí větru, zažívejte s kitem báječný relax a pocity 
naprosté svobody! S kitem si užijete zábavu plnou adrenalinu po celý rok: 
na suchu na kolečkách, s deskou na vodě i na sněhu na lyžích nebo na snowboardu!

Rychlost při jízdě, výšku při skocích, spoustu zábavy, 100% adrenalin a hlavně 100% 
bezpečně můžete zažít jen s HARAKIRI kite kurzy a s kitem nad hlavou!

Proč s HARAKIRI kite kurzy?

•  jediná firma v ČR a na Slovensku s 
   dostatečnou kapacitou pro naplnění 
   100% vašich očekávání
•  více než 10 let zkušeností
•  jako jediní se můžeme opřít o silné 
   reference 
•  profesonální přístup = profi výsledky

Proč kiting pro vaši akci?

•  nechtějí obchodní partneři přijet na 
   vaši akci? Díky kitingu přijedou s 
   nadšením! Po akci s  nimi navážete 
   na společné zážitky a business tak 
   bude snažší.
•  stále málo rozšířená a vyzkoušená 
   zábava
•  rozmanitost možností po celý rok 
   doma i v zahraničí

Ať už jste malá firma nebo velká společnost, jistě je Vašim cílem posílení loajality 
spolupracovníků, zvýšení jejich motivace a pracovního nasazení, posílení 
týmového ducha. Bez pochyby si Vaši nejlepší zaměstnanci také zaslouží tu 
nejlepší odměnu.

Pokud je tomu tak, rádi Vám připravíme ucelený program, který se jistě setká s 
velkým úspěchem nejen u Vašich zaměstnanců.

Náš kite kurz nemusí být jedinou součástí celého programu. Mohou to být také 
různé týmové soutěže a aktivity za dohledu odborných pracovníků, včetně 
závěrečného hodnocení jednotlivců nebo týmů. Také to mohou být firemní 
školení či semináře s projekční technikou, občerstvením atd.

Bez pochyb je loajalita Vašich obchodních partnerů a zákazníků více než důležitá. Toto si velmi dobře při plánování 
našich Kite firemních akcí pro obchodní partnery a zákazníky uvědomujeme. Plánujeme je spolu s Vámi zodpovědně, 
ať už jde o pouhý jediný den nebo intenzivnější akce, ať již se rozhodnete pro firemní akci v Česku nebo v zahraničí. 
Posilte zákaznické pouto a budujte úzké vztahy mezi Vámi a Vašimi partnery, kteří jsou pro Vás tak důležití! S námi je 
to snadné i díky našemu kvalifikovanému, příjemnému a přátelskému teamu naších lidí.

3 hod. celoroční
1 denní celoroční
2 denní zimní
2 denní letní
4 denní letní

Celoroční Letní Zimní 

* Ceny uvedeny za maximální intenzitu. Poloviční intenzita = poloviční cena.

10
30
10
10
8

Praha
Nové Mlýny, Jižní Morava
Vysočina
Nové Mlýny, Jižní Morava
Rujána, Německo

16 999
61 999
32 999
49 999
59 999


