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Tipy pro úspěšnější firemní akce  
Uspořádání úspěšné firemní akce není nic snadného. Vyzískejte proto z Vaší akce maximum. 

V Konferenčním hotelu LUNA probíhá několik set firemních akcí každý rok. Máme tudíž nemalé 

zkušenosti, byť každá skupina je trochu jiná, a i ta Vaše bude zajisté mnohým jedinečná. Jsou 

však některá obecně platná doporučení, která Vám zde přinášíme, aby Vaše akce ještě dlouho 

zůstala v paměti jejích účastníků.  

 

Oficiální pozvánka 

Dejte Vaší akci pěknou formu a zašlete jejím účastníkům dopředu oficiální pozvánku. Pozvánka by měla obsahovat 

název akce a logo Vaší firmy. Dále pak přesná adresa s instrukcemi pro cestu, informaci, zda po příjezdu dostanou 

najíst, harmonogram akce i doporučení, co s sebou. Je velká škoda, když jsou účastníci omezeni ve výběru aktivit. 

Například když si nevezmou plavky a nemohou využít bazén nebo nemají vhodnou obuv na procházku do lesa či 

pro sportování na kurtech. Oficiální pozvánka pomáhá tomuto problému předejít a zároveň zvýší její prestiž. 

 

Profesionální fotodokumentace akcí 

Nenechte, aby Vaše úsilí s organizací akce bylo zapomenuto. Zajistěte si krásnou a trvalou vzpomínku na Vaši akci 

pro Vás i všechny účastníky díky profesionální práci zkušeného fotografa Libora Kadlece. Několik ukázek jeho 

práce naleznete na https://goo.gl/photos/aRAS24pFh8ZXiQu77, https://goo.gl/photos/H4ggjzumrXiH2PKd6, 

https://goo.gl/photos/guX9rrQVmJRoK3jKA, https://goo.gl/photos/K9foSj6amZawX3f49, 

https://goo.gl/photos/71rDXLUbkr3vHBdq5  

Profesionálně upravené fotografie ve vysokém rozlišení pro neomezené užívání si budete moci stáhnout běžně 

během dvou pracovních dní po skončení akce z internetového cloudu.  

První započatá hodina fotografování akcí v Konferenčním hotelu Luna činí 1490 Kč, každá další hodina 490 Kč. 

Cena zahrnuje postprodukční úpravu fotografií i dopravu. V případě úhrady přes hotelový účet se k uvedené 

částce přičítá DPH 21 %. Jako nadstandardní řešení lze po dohodě zajistit i speciality jako např. focení z výšky 

z dronu, vyfocení výstavní expozice formou virtuální prohlídky či podobně. 

 

Karikatury účastníků 

K trvalé vzpomínce na úspěšnou akci vždy pomůže něco, co je 

osobně spojené s jejími účastníky. Něco, co nikdo nevyhodí a 

naopak si doma či v práci vystaví. Přesně to splňují na místě 

kreslené karikatury profesionální karikaturistkou. Ani nemluvě o 

tom, k jak skvělé zábavě poslouží jako skvělé zpestření večírku. 

Za hodinu zvládne podle podmínek a složitosti nakreslit až deset 

karikatur. Cena kreslení podle rozsahu začíná na 2000 Kč/hodinu, 

přičemž náklady na cestovné a ubytování činí 3000 Kč. Pro 

maximální úspěch akce Vás si sjednáte napřímo s paní 

karikaturistkou, jaké jsou Vaše představy i související podmínky. V případě úhrady přes hotelový účet se 

k sjednané částce přičítá DPH 21 %. 
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Uvítání na místě a branding 

Doporučujeme pro přijíždějící účastníky zejména u větších akcí zajistit ve vstupní hale uvítací registraci. Vřelé 

uvítání, několik příjemných slov a základní nasměrování, co bude následovat, 

podpoří první dojem, který bývá velmi důležitý. Existuje mnoho dalších způsobů, 

jak posílit první dojem účastníka po příjezdu. Jedním z nich je branding hotelu. 

Už od parkoviště mohou účastníky doprovázet bannery, může být vyvěšena 

firemní vlajka a po chodbách hotelu může znít „firemní hymna“. Pokud to není 

možné řešit osobním uvítáním, mohou pomoci i obálky s dopisy pro účastníky, 

které mohou účastníci obdržet třeba při ubytování na recepci.  

 

 

Květinová výzdoba 

I když je náš hotel uprostřed přírody a při každém pohledu z okna si můžete 

užívat výhledy na rybník či do lesa, vždy potěší přenesení čerstvé květinové 

výzdoby i přímo do prostor, kde se Vaše akce odehrává. Po akci mohou krásné 

květy dělat následně radost ještě řadu dní třeba u Vás doma.  

Cena květinové výzdoby začíná od 1000 Kč. 

 

 

Uvítací občerstvení 

Mnohým účastníkům vyhládne po cestě, někteří se nestihnou najíst před odjezdem. Proto doporučujeme Vaši akci 

zahájit jídlem, například uvítacím coffeebreakem či uvítací snídaní s bohatými švédskými stoly včetně teplých 

pokrmů. Takto pojaté uvítací občerstvení má i další pozitivní efekt. Když je uvedeno v harmonogramu jako 

předcházející počátku samotné akce, účastníci většinou přijíždí dříve, aby o něj nepřišli. Vaše akce tak může začít 

bez případných čekání a zpoždění. Pro mnoho lidí je z našich zkušeností uvítací občerstvení větší motivací 

k včasnému příjezdu, než třeba úvodní proslov pana ředitele. 

Uvítací coffeebreak lze sestavit z běžné nabídky coffeebreaků, uvítací snídani pro předem objednané účastníky 

nabízíme za 129 Kč. 

 

Společný přípitek - welcome drink 

Pouhých několik motivujících slov pronesených při společném přípitku může mít někdy větší efekt než hodinové 

školení. Ať už je obsahem welcome drinku sekt, víno, stále oblíbenější míchané nápoje či třeba medovina vždy 

nabízíme i nealkoholickou variantu pro ty, kteří z libovolného důvodu nepijí 

alkohol. Welcome drink může být podáván hned při příjezdu jako příjemné 

úvodní překvapení, ale v zájmu efektu společného přípitku doporučujeme ho 

servírovat např. před počátkem rautu, aby na místě již byli všichni účastníci 

akce.  

Ceny za welcome drink se pohybují od 29 Kč na osobu a abychom Vám 

pomohli zdůraznit motivační proslov, nabízíme při objednání welcome drinku 

bezplatné využití bezdrátového mikrofonu s ozvučením (běžná cena 490 Kč).  
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VIP internet pro lektory, možnost prémiového internetu 

I když hotel Luna disponuje nadstandardně rychlým internetovým připojením, při větším počtu hostů na hotelu se 

snadno stane, že se hosté začnou brzdit navzájem. Abychom dokázali zohlednit odlišnou důležitost lektora, který 

potřebuje rychlé připojení pro videokonferenci, od účastníka, který si 

jen je zvyklý prohlížet videa na youtube ve full HD rozlišení, nebo hosta 

prohlížející si fotky kamaráda z dovolené od někoho, kdo stahuje fotky 

pro nový leták, který musí jít za hodinu do tisku, zavedli jsme systém 

priorit. Běžní účastníci mají zdarma k dispozici základní rychlost 

připojení. Pro každou akci mimo to poskytujeme zdarma jeden VIP 

přístup s nejvyšší prioritou pro lektora. Účastníci si mohou Prémiové 

připojení k internetu zakoupit za 79 Kč na 5 dní. Nebo můžeme 

nabídnout zvýhodněné podmínky při hromadném odběru. 

Kromě bezdrátové wifi, nabízíme v konferenčních prostorech i na pokojích i zásuvky s pevným internetovým 

připojením, které je vždy v plné kvalitě bez rizika. Potřebný kabel Vám můžeme půjčit na recepci. 

 

Blok s tužkou a sladká pozornost 

Zdaleka ne všichni účastníci akcí přijdou do konferenčních prostor připraveni. 

Někomu chybí i taková elementární výbava jakou je papír a tužka pro dělání 

poznámek. Dělání si poznámek přitom podle odborníků významně vylepšuje 

schopnost zapamatování a i v dnešní době notebooků a chytrých telefonů má 

stále nezastupitelný význam. Organizátoři akcí proto často poptávají blok papírů 

s propisovací tužkou, který je přichystaný pro jednotlivé účastníky na stolech 

v konferenčních místnostech. Nejčastěji se připravují nově na každý den setkání. 

Oblíbenou součástí tohoto konferenčního setu, která účastníky příjemně naladí, je i malá sladká pozornost. Cena 

je jen 29 Kč za osobu. 

 

Vlastnoruční čepování 

Téměř každý Čech ocení pěkně natočené pivečko. O to větší zážitek je si ho pěkně natočit sám z profesionálního 

výčepu. V Konferenčním hotelu LUNA nabízíme možnost zprovoznění výčepu na domluveném místě (třeba i venku 

pod pergolou či slunečníkem při venkovních aktivitách). Zajistíme pro Vás doplňování čistého skla či kelímků a 

samozřejmě i výměnu sudů v případě potřeby. A hosté si mohou jednoduše užívat vlastní čepování. Poskytneme i 

doporučení, jak správně točit a natočit tak oblíbené varianty jako jsou hladinka, šnyt apod. 

 

Když nalévá šéf 

K dobré atmosféře přispívá, když se za výčepní pult postaví šéf a nalévá účastníkům jejich neoblíbenější nápoje. 

O tom se bude ve firmě ještě dlouho, zvláště pokud občas něco ukápne nebo „naleje podmíráka . Naši číšníci a 

servírky budou samozřejmě k dispozici, když bude potřeba pomoci.  

Samozřejmě lze vymyslet i řadu dalších variant, aby se účastníci bavili co nejlépe. 
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Půlnoční gulášek či jiné občerstvení 

V dobré společnosti se zábava protáhne dlouho do noci. A protože účastníkům postupně vyhládne, osvědčilo se 

podávání půlnočního občerstvení. Nejoblíbenější bývá gulášek, salámové a sýrové mísy, sladké dezerty či 

podobně.  

 

Teplá polévka k snídani 

Standardní bufetová snídaně obsahuje poměrně širokou nabídku běžných snídaňových pokrmů. Pokud se však 

noční zábava pořádně rozjede, nebývají rána pro účastníky někdy jednoduchá. Pro zklidnění žaludku pomůže po 

ránu teplá polévka. Rádi Vám na předchozí objednávku připravíme sjednaný počet porcí Vámi zvolené polévky. 

 

Alkoholtester k Vašim službám 

Ne každý si přesně vzpomene, co večer všechno vypil. A jen někdo dokáže odhadnout, kdy už je 

střízlivý a může za volant. Proto nabízíme Vašim účastníkům možnost využití alkoholtesteru, který 

jim pomůže vyhodnotit jejich schopnosti. Nestojí za to riskovat, protože odebraný řidičák u 

klíčových pracovníků může mít negativní dopad na celou firmu, o osobním životě dotčených lidí ani 

nemluvě. Alkolotester spolu s hygienickým náustkem nabízíme k využití za 39 Kč/osoba. 

 

 

Dárek na rozloučenou 

Příjemný dojem z proběhlé akce ještě umocní závěrečné poděkování. Jako osvědčenou variantu doporučujeme 

výborná vína, která mohou být rozdávána v okamžiku odjezdu účastníkům. Dárkové tašky na ně poskytneme 

zdarma. Nebo třeba sklenici medu od místního medaře či oblíbené sady pivních speciálů. Vždy je doporučujeme 

označit samolepkou s logem a názvem akce, aby sloužily jako připomínka. Med či víno jako dárek pak navíc může 

být i daňově uznatelným nákladem.  

 

Exkluzivita – celý areál hotelu jen pro Vás 

Konferenční hotel Luna disponuje mnoha konferenčními prostory i řadou různých prostor pro posezení a 

stravování – kromě restaurace, salonkem restaurace, barem, dvěma terasami a dvěma venkovními krytými 

prostory.  To umožňuje zajistit, abyste byli dalšími hosty rušeni jen minimálně, i pokud na hotelu nebudete sami. 

Pokud byste přesto chtěli zajistit, aby celý hotel byl vyhrazen pouze pro Vaši akci, nabízíme za poplatek 

kompenzující ušlé tržby možnost sjednání exkluzivity. Večer tak budete moci prožít přesně podle svých představ 

v plném soukromí, aniž byste museli brát ohledy na další hosty.  

 


