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Firemní teambuilding v Muzeu Karla Zemana
Firemní teambuilding v Muzeu Karla Zemana pomůže zlepšit energii, dynamiku a komunikaci vašeho týmu, pročistí atmosféru
a rozpohybuje zaměstnance a kolegy k větší produktivitě a kreativitě. Společně si užijete např. komentovanou prohlídku muzea,
workshopy animace, focení v kulisách, interaktivní natáčení se zeleným plátnem, plavbu elektrolodí po Vltavě a Čertovce,
relaxační balíček v partnerské oáze klidu aj.
Akce je určena pro 5 až 50 osob. Program probíhá ve skupinách, které se plynule střídají na jednotlivých stanovištích. Možnost uzavřít
prostory muzea jen pro klienta nebo s přítomností dalších návštěvníků v expozici muzea. Všechny další programy jsou soukromé.

Možné vybírat z následujícího programu:
Komentovaná prohlídka muzea

Workshopy animace

• Max. kapacita skupiny 16 osob.

• Max. kapacita 21 osob, tj. 3 skupiny á 7 osob; komfortně
2 skupiny á 7 osob.

• Možnost v češtině nebo angličtině.
• Možné střídání na programu nebo prohlídky v rozestupu
cca 10-15 minut.
• Doba trvání jedné komentované prohlídky 45 minut.

• Doba trvání od 0,5 hodiny (ochutnávka s předpřipravenými
ploškami nebo loutkami), přes 1 hodinu (smysluplnější workshop
s předpřipravenými ploškami nebo loutkami) po 2 hodiny
(plnohodnotný workshop s vlastnoručně udělanými ploškami
nebo loutkami).
• Přidání logotypu firmy na konec každého videa.
• Postprodukční úprava videa / při základní postprodukci možno
udělat i do hodiny po skončení workshopu.

Focení v kulisách
• Zajištění fotografa pro vyfocení v kulisách muzea – na létajícím
stroji, okřídlených koních, trikové scény na dvoře Muzea.
• Možnost vytištění fotky pro každého účastníka.
• Doba trvání – záleží na domluvě.

Interaktivní scéna klíčování
• Včetně zapůjčení doplňků – klobouky a další.
• Doba trvání 15-30 minut.

Plavba elektrolodí po Čertovce a Vltavě
• Nalodění / vylodění je možné v Čertovce přímo u Muzea,
u Čechova mostu nebo v přístavišti Kampa.
• Doba trvání 1 hodinu.

Dárek pro účastníky

• Lodě k dispozici – ElektroNemo (krytá a vyhřívaná, kapacita
25 osob); Mistr Jan Hus / Elvíra (otevřená lod s plachtou,
kapacita 25 osob).

• Např. DVD s filmem Karla Zemana, víno Sonberk s vinětou
Muzea, tričko s motivy z filmů Karla Zemana atd.

• Výklad kapitána v češtině nebo angličtině.

Loll Therapy
Ve spolupráci s naším partnerem Loll Therapy, který sídlí
nad Muzeem Karla Zemana, nabízíme relaxační procedury.
Základem je péče o hlavu, krk a šíji, na niž mohou navázat
procedury pro nohy a trup.

Prezentace nebo školení
• Kapacita 15-20 osob.
• Projektor, plátno, ozvučení, HDMI připojení.
• Možnost coffeebreaku.

Pokud vás nabídka muzea oslovila a máte zájem o spolupráci
nebo jakékoliv dotazy, nechte nám na sebe kontakt na webu muzea na
https://muzeumkarlazemana.cz/pro-firmy/firemni-akce-v-muzeu/
a my se vám co nejdříve ozveme.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Muzeum Karla Zemana & Přístaviště Čertovka, u Karlova mostu, Saská 3, Praha 1 – Malá Strana

