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Zákaznické akce
Příležitost být zákazníkovi co nejblíž...

Chcete poznat 
zákazníka  

i jinak, než jen za 
pracovním stolem?

Chcete zákazníka 
překvapit, 

potěšit, odměnit 
a motivovat?

Nejlepší vztahy se 
tvoří v neformální 

atmosféře

Dejte zákazníkovi 
víc, než jen 

nabídku 
v deskách! Dejte 

mu přátelství 
a dobrou náladu!



w w w . g r a f i a . c zGrafia. s.r.o.    Budilova 4, 301 21 Plzeň    Tel./fax: 377 227 701    E-mail: produkce@grafia.cz
Mobil: 774 484 857

Už nemůžu ty pracovní obědy ani vidět? Máte po krk všech jednání za pracovním stolem? 
Podobně se cítí i Vaši zákazníci. Stále samé povinnosti....  přitom neustále hledáme cesty, jak se zákazníkovi 
přiblížit.
Dejte mu občas jako dárek humor, dobrou náladu, výborné speciality a kvalitní program! 
Jen v příjemné atmosféře vytvoříte právě ty nitky neformálních vazeb, které se později zhodnotí, aniž byste příliš 
„tlačili na pilu“.
Uvidíte, že dobře vybraná zákaznická akce potěší zákazníky a sblíží je s lidmi ve Vašem týmu! Aneb...

Popis produktu
Připravíme pro Vás zákaznickou akci přesně podle Vašeho zadání. 

Vy dodáváte:
Cíl akce a zaměření, popis cílové skupiny, počty osob, kontaktní 
osobu pro komunikaci s agenturou.

My zajistíme zbytek:
Program, ubytování, raut a veškeré stravování, pozvánky, technickou 
přípravu, tlumočení, organizaci akce, pojištění, dopravu, dokumentaci 
akce, fotografy, dárky na rozloučenou, ankety, poděkování hostům 
a tisíce dalších drobných detailů...

Jaké typy akcí lze využít?
Velmi různé. Od zajištění plavby po Vltavě, přes manažerský historický 
devítiboj, účast Vašich zákazníků v televizní soutěži, outdoorový 
adrenalinový výlet, letecký den, sportovní závody, až po večer na 
hradě či zámku s celovečerním programem a nočními prohlídkami.

Informace
Hana Bosmanová, produkční

Výhody pro Vás:
-	 uvolněná	atmosféra	přináší	

nový	pohled	na	mnoho	věcí

-		vytvoření	přátelských	vazeb	
se	zákazníky

-	 jste	hostem	na	akci	
pořádané	vaší	firmou,	celou	
akci	řídí	profesionálové

-	 můžete	se	tak	plně	věnovat	
tomu	nejdůležitějšímu	-	svým	
hostům

Vaše prezentace:
-	 veškeré	doprovodné	

materiály	nesou	design	vaší	
společnosti

-	 existuje	nepřeberné	množství	
možností,	jak	dát	zákazníkovi	
najevo	nevtíravou	péči

-	 dobře	volený	dárek	na	
rozloučenou	bude	ještě	
dlouho	připomínat	příjemné	
chvíle

souVisející produkty:
kurz	z	cyklu	managers	to	
managers:zákaznické	akce	
–	budování	dobrého	vztahu	
se	zákazníkem

Také to říkáte?

..prastaré metody pořád fungují!

zákaznické	akce


