TEAMBUILDING
Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi
a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty…
Naše společnost BEST KITES pro vás má velmi originální a nový způsob!
Nabízíme vám kurzy kiteboardingu, snowkitingu a landkitingu v několika centrech v ČR
i zahraničí.

Co je to kiting?
Kiting patří mezi nejprogresivněji se rozvíjející sporty u nás. Všichni, kdo dosud krásy kitingu poznali,
jsou nadšeni z toho, co jim tento novodobý sport nabízí. Vše, co k jeho provozování potřebujete je jen
kite (drak) a trocha větru.
Kiting je možné provozovat na vodě, zemi nebo sněhu. Lze jezdit po rovině, z kopce i do kopce.
Dokáže zaujmout milovníky přírody, počítačové experty i adrenalinové nadšence! Kiting nabízí širokou
škálu možností, ze které si každý vybere to, co ho baví.
S našimi kurzy zcela bezpečně, po celý rok, pro zábavu, relax i adrenalin…
KITEBOARDING

LANDKITING

SNOWKITING

FIREMNÍ AKCE PRO OBCHODNÍ PARTNERY
Firemní akce jsou v poslední době nejlepší a nejoblíbenější formou, jak posílit vzájemné vztahy mezi
vámi a vašimi obchodními partnery. V přátelské a uvolněné atmosféře půjde vše snáz. Navíc na
takovou akci budete ještě spolu s partnery dlouho s úsměvem na tváři vzpomínat…

Firemní akce se běžně mohou skládat z těchto programů:
Hlavní program: kiteboarding, landkiting nebo snowkiting kurz dle vašeho výběru
Odborný program: firemní semináře, prezentace nových produktů aj. dle zaměření firmy
Doprovodný program: snowtubbing, teamové soutěže včetně závěrečného hodnocení s předáním
cen, wakeboarding, stolní fotbal, sjezdy na trekových koloběžkách a další teamové sporty.
Složení celého programu záleží zcela na vás. Samozřejmostí je doplnění o občerstvení během celého
dne. Vše připravujeme individuálně dle požadavků klientů. Na reference některých z našich klientů
(např. společnosti ČSOB) se můžete podívat na daném odkaze.

Naší prioritou je vaše plná spokojenost.

TEAMBUILDING PRO ZAMĚSTNANCE
Nabídka se skládá zejména z hlavního programu: kiteboarding, landkiting nebo snowkiting kurz dle
vašeho výběru a v případě zájmu dále z doprovodného programu. Ten záleží na lokalitě i ročním
období.

Vybrat si lze z doprovodných programů jako: snowtubbing, teamové soutěže včetně závěrečného
hodnocení s předáním cen, sjezdy na trekových koloběžkách a další.
Celý program lze samozřejmě doplnit o důležité firemní školení nebo semináře.

Našimi kurzy prošlo již tisíce klientů. Prioritou je přitom udržení vysokého stupně
bezpečnosti za použití kvalitního vybavení a školených lektorů.

SPORTOVNÍ AKCE PRO ŠKOLY
Nejen pro firmy a zaměstnance dokážeme připravit zajímavý program. Již dlouho se školy ohlížejí po
nových programech pro své žáky a kite je jednou ze skvělých možností, jak zabavit ty menší i starší.
Nejen pouštění draků do větru, ale jeho využití pro jízdu na sněhu, travnatých plochách nebo vodě.

Děti se mohou účastnit již od věku 6ti let. Jejich dovednosti v rychlosti výuky jsou často 2x rychlejší
než u dospělých.
Program pro děti je speciálně tvořen dle věkové kategorie dětí i náročnosti. Jedině tak můžeme
vytvořit program, který bude pro děti nezapomenutelným zážitkem.

Jsme jedinou kite školou v ČR s největší nabídkou kurzů a kite center v ČR i zahraničí.
V zimním období disponujeme čtyřmi snowkitingovými středisky po celé republice.

O společnosti BEST KITES s. r. o.
Hlavním zaměřením firmy je poskytování sportovních kurzů kitingu. Na českém trhu působíme téměř 8
let a čtvrtý rok již úspěšně provozujeme kite centra také v zahraničí. Proto máme jak v česku, tak v
zahraničí široké pole působnosti.
Naše výuková střediska jsou lehce dostupná z celé republiky, přičemž výuku u nás zajišťují školení
lektoři a specialisté na jednotlivé styly ježdění.
Díky všem těmto skutečnostem vám můžeme nabídnout opravdu širokou nabídku služeb pro vaše
klienty, kterou jsme schopni dále uzpůsobit dle vašich konkrétních požadavků.

Nabízíme:








kurzy kitingu pro jednotlivce i skupiny
předváděcí akce
poradenství
opravy a servis
půjčovnu a prodej vybavení
splátkový prodej
dárkové certifikáty

Proč si vybrat právě nás:






jsme jednou z mála certifikovaných kite škol v České Republice
naši instruktoři jsou vyškoleni pod vedením trenérů licence „A“ což je nejvyšší možné vzdělání
v tomto oboru
97% našich klientů řeklo, že by nás doporučilo přátelům nebo rodině
85% klientů odchází z kurzu s nadšením, že se chtějí tomuto sportu věnovat naplno
k výuce používáme nejnovější kite vybavení





máme dlouhodobé zkušenosti s výukou a letitou praxi
můžete se na nás 100% spolehnout
stálí klienti u nás využívají skvělých výhod

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY, FIREMNÍ BONUSY!
Mají vaši zaměstnanci sedavé zaměstnání? Spousta z nich potřebuje k odpočinku nějakou aktivitu.
Ideálně takovou, u které vypustí všechny starosti, stress i tlak z každodenní práce..
Ideální volbou je právě KITE KURZ, který využívá stále více zaměstnanců v rámci
zaměstnaneckých výhod, firemních bonusů nebo takzvané „duševní očisty“.
Přispějte i vy svým zaměstnancům na sportovní aktivitu.
Pozitivní vliv na další pracovní výkony…

DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY
Jakýkoli z vybraných kurzů můžete věnovat také jako dárek v originálním dárkovém balení. Vhodné
také pro bonusové nebo věrnostní programy.
Dárkové balení obsahuje:
-

dárkový certifikát dle zvoleného typu kurzu
dárkový šek s 5% slevou na nákup vybavení
kite & snowkite manuál
informační brožury a pokyny ke zvolenému
typu kurzu

KONTAKT
Kontaktní osoba:
Iveta Minářová
Tel: 00 420 736 767 231
email: info@kite-skola.cz

Webové servery: www.kite-skola.cz | www.kites.cz | www.kiteforum.cz |
Product sites: www.bestkiteboarding.cz | www.kiteboardingkos.com | www.kitesurfingcaboverde.com

Rychlost, adrenalin, relax, spousta zábavy
a nevšední zážitky, to vše vám nabízíme
v podobě kurzů kitingu.

