
VÁNOČNÍ VEČÍRKY  
S PŘESAHEM



O NÁS

Společnost Dobrokar se zaměřuje na pořádání firemních akcí s dobročinným 
přesahem, zvyšování spokojenosti zaměstnanců a zkrášlování veřejného prostoru. 

Pomáháme lidem najít životní radost a firmám spokojené zaměstnance.



NAŠE SLUŽBY

Teambuildingy Vánoční večírky Firemní 
a rodinné dny

Inspirativní 
přednášky

... s dobročinným přesahem 



REFERENCE

“Working with Dobrokar has been very good for our summer event. 
They took care of every detail and we appreciated their work so much!” 
Michelangelo Ischia, Deutsche Telekom, tel: +420 733 626 638 

Teambuildingové aktivity od Dobrokaru vylepšily standardní pracovní setká-
ní našeho evropského inovačního týmu a umožnily všem členům týmu lépe 
se poznat v netradičním, zábavném a inspirativním prostředí. Děkujeme. 
Zdeněk Vrbka, Konica Minolta, tel: +420 724 243 043

S Dobrokarem se skvěle spolupracovalo od začátku až do konce. 
Produkční tým dokázal vymyslet akci JICu na míru, vše zařídit a ná-
sledně nás teambuildingem provést. Reakce mých kolegů a kolegyň 
byly v jednom, velmi pozitivním duchu: jsme nadšení, že jsme mohli 
konat dobro a zároveň se u toho pobavit a odpčinout si. 
Michaela Sagitariová, JIC, tel: +420 776 462 227



UKÁZKY VEČÍRKŮ



TEORIE VELKÉHO TŘESKU



Obří krasohled
Lazerové bludiště
Soutěž o nelepší kostým
Sheldon´s spot fotokoutek
Vystoupení s kapalným dusíkem
Vytvoření malého firemního tornáda

Během kreativního workshopu si mů-
žete vytvořit vlastní originální „Penny 
blossom“ brož a libovolnou částkou pod-
pořit vybranou neziskovou organizaci. 

...a jaký bude výsledek
CO VÁS ČEKÁ



JAMES BOND
Casino Royale



Dobrokasino
Originální fotokoutek 007
Automobilový trenažér
Škola drinků
Skvělý catering, stylová výzdoba
DJs, živá hudba

Herní žetony, které během večera vy-
hrajete v našem Dobrokasinu směníme 
na konci akce za opravdové peníze na 
podporu vybrané neziskové organizace.

...a jaký bude výsledek
CO VÁS ČEKÁ



JAPONSKO



Výroba a ochutnávka sushi
Ukázka kaligrafie
Japonské divadlo
Skládání origami
Čajový obřad
Skvělý catering, stylová výzdoba, DJ

Návštěvníci večírku se naučí skládat  
papírové origami, ze kterých vytvoříme 
dlouhý řetěz. Za každé origami věnujeme  
30 Kč vybrané organizaci (firma případně 
může celkovou částku zdvojnásobit).

...a jaký bude výsledek
CO VÁS ČEKÁ



FUTURE



Human joistic
Mind ball game
Robotická show
Grafity fotokoutek
Molekulární kuchyně
Světelná show Firelovers
Interaktivní podlaha (fotbal)

Interaktivní hra padající objekty je 
přímo propojené s platebním termi-
nálem. Účastníci tak mohou částkou 
50 Kč podpořit vybranou neziskovou 
organizaci a soutěžit o pěkné ceny.

...a jaký bude výsledek
CO VÁS ČEKÁ



Společnost Dobrokar se zaměřuje na zvyšování spokojenosti zaměstnanců, 
pořádání firemních akcí s dobročinným přesahem a zkrášlování veřejného prostoru. 
Pomáháme lidem najít životní radost a firmám spokojené zaměstnance.

Napište nám a dejte i Vaší firemní 
akci dobročinný přesah!

NAPIŠTE NÁM

Petr Jeřábek, vizionář a tvůrce

petr@dobrokar.cz

+420 776 234 446

www.dobrokar.cz


