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POTVRZENÍ: Potvrdíme vaši žádost a kontaktujeme vás s doplňujícími dotazy.

DISKUSE: Na základě vaší poptávky vám navrhneme několik prvotních kreativních myšlenek, které 
budou tvořit základní „odrazový můstek“ pro váš budoucí motivační program.

NABÍDKA: E-mailem vám zašleme náš nejlepší návrh včetně odhadu nákladů a rozpočtů 
a představíme vám jej pomocí video či tele-konference.

NÁVAZNÝ HOVOR: Sjednáme s vámi návazný hovor, abychom probrali vaše případné dotazy 
a dále upravili navržený program dle vašich potřeb a rozpočtu.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA: Vaše zpětná vazba nám pomůže ladit nejmenší detaily umístěné 
již v konkrétní podobě ve známém prostředí. 

FINÁLNÍ PROGRAM: shrneme všechny známé vstupy a položky včetně odsouhlasených nákladů do 
konečné podoby programu.

ZÁVAZNÁ REZERVACE: Zašleme vám k podepsání smlouvu/objednávku, připravíme podklady pro 
finanční transakce, zamluvíme hotel, pokoje, restaurace, prohlídky, místa konání akcí, dopravu, 
personál. Administrační proces zakončíme zálohovou fakturou na 80% celkového rozpočtu.

PROHLÍDKA DESTINACE (nepovinné): rádi naplánujeme a uskutečníme společnou prohlídku 
destinace. Tato inspekce vám umožní prohlédnout lokalitu a doprovodné prvky vašeho eventu.

USKUTEČNĚNÍ: Doporučujeme mít během konání eventu v lokalitě agenturního zástupce, který zajistí 
hladký průběh programu, koordinuje agendu a postará se o jakékoli dodatečné žádosti. 
• Těsně před termínem akce si zaktualizujeme finální informace vč. časů, počtu účastníků, 

prostorových požadavků a rozsah doprovodných služeb.
• Program umíme realizovat a moderovat plynule v českém i anglickém jazyce (anglickou verzi 

potřebujeme znát s předstihem)

EVENT KROK PO KROKU
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• Návrh a zajištění míst pro konání akcí

• Předběžné rozpočty a plánování akcí

• Sestavení menu dle Vašeho přání – večeře či oběd formou švédského stolu, recepce, 
zahajovací/zakončovací ceremonie, gala večeře

• Registrační služby

• Personalizovaná komunikace a prezentace firemní značky na místě akce

• Zajištění logistiky a dopravy

• Přeprava autobusem, soukromým autem či luxusní limuzínou

• Tvorba pozvánek, vizitek a programů

• Konferenční servis – technické zázemí, výzdoba, hostesky, dekorace hotelu

• Dárky a předměty k projevení uznání a odměny

• Teambuilding aktivity a zábavná produkce mimo místo konání

• Zajištění programu „na míru“, dle charakteru Vašeho eventu

• Profesionální dohled během akce

• Zajistíme foto/video dokumentaci Vašeho eventu, budete-li mít zájem natočíme a sestříháme video

POSTARÁME SE O..
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VÝBĚR 
LOKALIT

1. RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA

2. CÍSAŘSKÁ LOUKA

3. ALTÁN GRÉBOVKA

4. OÁZA ŘÍČANY

5. PARK HOLIDAY PRAHA

6. FREESTYLE PARK MODŘANY

7. SPORT CENTRUM TROJA

8. ŽLUTÉ LÁZNĚ

DALŠÍ OSVĚDČENÁ MÍSTA V PRAZE:

9. ZÁVODIŠTĚ CHUCHLE
10. FLORET PRŮHONICE
11. RESTAURACE ŠÁRKA
12. DOX VZDUCHOLOĎ P-7

VHODNÉ RESORTY A MÍSTA V OKOLÍ PRAHY:

13. VILA BOTANIKA UNHOŠŤ
14. SPORT CENTRUM KÁCOV
15. AREÁL MONÍNEC
16. ZÁMECKÝ HOTEL LOUČEŇ
17. RESORT GREEN VALEY
18. PARK HOTEL POPOVIČKY

PRO DALŠÍ  INSPIRACI NAVŠTIVTE MEATSPACE.CZ

Dostupnost jednotlivých míst vám v konkrétním 
termínu ověříme po vašem výběru a specifikaci 
vašeho rozpočtu.



V centru Prahy – stylový hipster prostor pro všechny, kteří mají rádi setkávat se na netradičních místech vhodný pro sport i kulturu. 2minuty chůze z metro zastávky Anděl. 
Z bývalé nákladní budovy bylo vytvořeno místo pro všechny, kteří se chtějí potkávat, bavit se, sportovat a nebo mají chuť rozhýbat Smíchov. 
Radlická kulturní sportovna je industriální prostor, který nabízí každému jedinečné a kreativní využití plochy o rozloze více než 600 m2. Zažijte jedinečný genius loci, který si okamžitě zamilujete.
Webové stránky: https://kulturnisportovna.cz/
Adresa: Za Ženskými domovy 125/5, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pronájem areálu je zpoplatněný částkou 70000Kč/den.

1. RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA

24
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1. RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA



26

UKÁZKA MENU 
1100Kč bez DPH / osobu

• Tapas
Marinované olivy s česnekem a tymiánem
Nakládaný modrý sýr s mladou cibulkou

Nachos s mírně pikantní salsou a zakysanou smetanou
Sušené rajčátka v olivovém oleji

• Finger food
Kanapky na celozrném pečivu  (variace domácích pomazánek)

Špenátový závin z listového těsta

• BBQ GRILL RAUT příprava před hosty
Grilované masové špízky 

Hovězí miniburgry - příprava před hosty
Grilovaný hermelín na grilu (dip)
Vege mini burger s kozím sýrem

Grahamová Quesadilla s chedarem (dip)
Grilovaná zelenina Ratatouille

Slané  koláče z listového těsta plněné ricottou a špenátem - různě druhy
Smažené vepřové  a kuřecí řízečky v křupavé krustě

• Saláty - servírované v jednoporcových miskách
Pravý řecký salát s olejem extra virgin

Špenátový salát s červenou řepou a kozím sýrem
• Přílohy

Pečivo (banketka, kaiserka, chléb)
• Deserty

Chesse cake s malinami
Domácí mrkvový dort s medovou zakysanou smetanou 

1. RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA
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Císařská louka je 1,7 km dlouhý vltavský ostrov v Praze, přístupný mostem ze Smíchova. Mimo jiné se zde nachází restaurace, golfové hřiště, dětské hřiště a nejrůznější sportoviště. 
Císařská louka nabízí ideální podmínky ke sportovnímu vyžití i relaxaci. Nachází se tu rozsáhlá nabídka outdoorových sportovišť - nohejbal, tenis, beach volejbal, lukostřelba či lanové centrum. 
Dále jsou k dispozici výletní lodě, kánoe, dračí lodě nebo motorové čluny. Dopravit se sem můžete i z centra přívozem.
Webové stránky: https://cisarska-louka.cz

CENA PRONÁJMU PROSTORU: 50.000Kč bez DPH

2. CÍSAŘSKÁ LOUKA
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Viniční Altán Grébovka je díky své unikátní atmosféře a jedinečnému stylu ideálním místem pro nejrůznější oslavy a firemní akce. 
Altán se nachází v centru Prahy, ale jedná se o jedno z nejromantičtějších míst v Praze s poutavým výhledem na celou Prahu a do parku, kde lze popíjet víno nebo shlédnout výstavu. 
To je historický Viniční Altán v Havlíčkových sadech. 
Webové stránky: https://altangrebovka.com

CENA PRONÁJMU: 0Kč bez DPH při konzumaci nad částku 100.000Kč bez DPH

3. ALTÁN GRÉBOVKA
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OÁZA ŘÍČANY je kongresový a sportovně relaxační areál umístěný v malebné přírodě na okraji města Říčany, kousek za východní hranicí Prahy. V areálu se nachází kvalitní restaurace s terasou, 
kongresové centrum s několika velikostmi školicích prostor, venkovní i vnitřní tenisové kurty, plážový volejbal s bílým pískem, dětské hřiště, venkovní bazén a ubytování v podobě útulných komfortních 
bungalovů. Můžete zde strávit příjemnou relaxační nebo sportovně laděnou dovolenou. Pro firmy a společnosti je připraveno veškeré potřebné zázemÍ pro prezentace, školení a firemní večírky nebo 
teambuildingové akce. 

Webové stránky: https://oazaricany.cz

CENA PRONÁJMU: 25.000Kč bez DPH

4. OÁZA ŘÍČANY
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4. OÁZA ŘÍČANY



33

Park Holiday je unikátní rekreační komplex, ve kterém si své místo najde opravdu každý.
Ať jste jednotlivec, rodina nebo firma, k využití se Vám nabízí Health & Leisure Club s nejširší nabídkou fitness a wellness služeb, Congress & Wellness Hotel**** s moderním kongresovým zázemím, 
vzduchoplavecký restaurant Tetu Brissy, dva bary, beauty salon Vitalbody a řadu dalších doplňkových služeb, které Vám zpříjemní pobyt v Parku. 

Webové stránky: https://parkholiday.cz
Rezervace termínu do

CENA PRONÁJMU: 20.000Kč bez DPH

5. PARK HOLIDAY PRAHA

http://www.klubparkholiday.cz/
http://www.hotelparkholiday.cz/
http://www.tetubrissy.cz/
http://www.vitalbody.cz/
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Na břehu Vltavy v části Prahy zvané Modřany se nachází rekreační areál Freestyle park Modřany. V areálu najdete např. hřiště 
na pétanque, 4000 m2 travnatá louka k individuálnímu sportovnímu vyžití, plážový volejbal, půjčovnu bruslí a koloběžek a zónu pro
nejmenší. Na nábřeží vznikla místní cyklostezka a in-line dráha. Protože se rekreační park nachází asi na 20 000 m² v první povodňové        
zóně, veškeré zázemí jako jsou šatny, sprchy, toalety, ale také klub a zážitková restaurace Port 62, je umístěno na 70metrové lodi. Jde o 
původně nákladní loď z roku 1956 pojmenovanou Josef Božek.
Webové stránky: www.rosmarina.eu

6. FREESTYLE PARK MODŘANY
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Sportcentrum Troja  se nachází přímo na břehu Vltavy v přírodním prostředí Troji. Sportcentrum Troja dále nabízí půjčení in-line bruslí,
koloběžek a širokou škálu kajaků, kanoí i raftů. Beach volejbalový kurt je součástí areálu Sportcentrum Troja, který zahrnuje i občerstvení s
vlastní pláží. Díky unikátní lokalitě můžete vyrazit na pohodovou projížďku na klidné vodě, ale také na adrenalinový sjezd peřejí a válců
umělého kanálu. In-line kolečkové brusle můžete prohnat na 7km dlouhé stezce lemující pravý břeh Vltavy. Stezka se vyznačuje kvalitním
povrchem a malebnou scenérií podél pražské Zoo a Podhoří. 

Webové stránky: www.sportcentrum-troja.cz

7. SPORT CENTRUM TROJA



Žluté lázně Praha: Unikátní přírodní sportovně relaxační areál se širokým sportovním a gastro zázemím. Realizace velkých areálových projektů (sport, kultura, volný čas), pořádání veřejných kulturních a 
společenských akcí, firemních i soukromých akcí a eventů. Celková denní provozní kapacita areálu se pohybuje v rozmezí 8–10 000 tisíc návštěvníků. Každému z nich nabízí optimální podmínky 
ke sportovnímu vyžití, rekreaci a odpočinku, s odpovídajícím zázemím v oblasti občerstvení, doprovodných služeb a hygieny. Součástí areálu je i veřejné parkoviště pro 80 vozů a celoplošná wifi od 
airwaynetu. Celý areál, včetně toalet, je bezbariérový.

Webové stránky: https://zlutelazne.cz/
Adresa: Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4 - Podolí, 140 00
Pronájem areálu je zpoplatněný částkou 70000 - 100000Kč/den, dle rozsahu čerpání prostorů.

8. ŽLUTÉ LÁZNĚ
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iRob
FOTOGRAF

EXKLUZIVNĚ POUZE U NÁS

• Originální, unikátní a jediný event robot v ČR!

• Největší využití jako super moderní fotokoutek

• iRobot fotí, mluví, pohybuje se v prostoru, vybízí k pózování pro fotky,

• na místě tiskne neomezený počet fotek, odesílá fotografie na email, 

• Robot funguje jako hosteska nebo je vhodný pro průzkum trhu



Ceny neobsahují:
• DPH 21%
• Nabídka i ceny se můžou měnit podle poptávek a aktuální ekonomické situaci. 
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Účtujeme si agenturní fee 10% za náklady třetích stran počítané z celkové fakturované částky třetích subjektů.

Doručení programu bude v českém jazyce, na místě eventu bude po celou dobu konání přítomen agenturní koordinátor nad 
rámec organizátorů jednotlivých aktivit.

Rozsah příprav na místě akce je nutný začít den až půl dne před akcí.

Obchodní podmínky: 
• potvrzený smluvní rezervační formulář (SMLOUVA) / obdržíte po výběru naší produkce
• zálohová fakturu na 80% celkových nákladů splatná před akcí
• náklady organizátorů za catering a uskladnění materiálu v průběhu přípravy a programu jdou na vrub objednavatele v místě konání 

• Přijetím této nabídky souhlasíte s obchodními smluvními podmínkami NEW DAY s.r.o. na www.newday.cz

CENY
&

PODMÍNKY

Dostupnost jednotlivých míst Vám v konkrétním termínu ověříme po vašem výběru preferované lokality a specifikaci rozpočtu.



Teambuilding & Event | Vladimír Pešek vlad@newday.cz

Incentive & Congres | Daniela Pešková daniela@newday.cz

Project  Manager | Zdeňka Zámečníková info@newday.cz

Project  Manager | Andrea Biličová andrea@newday.cz
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U Školky 936/9, Děčín 405 02 
IČ: 25418955 I DIČ: CZ25418955

oddíl C, vl. č. 16990 v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem 
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KONTAKT

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
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