
Firemní akce 

Špindl a okolí léto 2019 



Realizujeme teambuildingové, vzdělávací, zábavné, sportovní a 

adrenalinové programy, zorganizujeme Vaše firemní večírky, 

party či catering. Akci zajistíme kompletně „na klíč“ nebo 

dodáme dílčí služby dle požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

Naše silné stránky 

Specialista na outdoor programy 

Kreativní a tvůrčí řešení, pestrá skladba aktivit 

Zkušený tým 

Flexibilita a krizové řízení 

Individuální přístup 

Vlastní zázemí 

 

 

Až 6 000 

účastníků 

ročně 

Více než 

3 500  

realizovaných 

akcí  

20 let 

zkušeností 

YELLOW POINT SPOL. S R. O.  



FIREMNÍ AKCE ŠPINDL A OKOLÍ 

TYPY PROGRAMŮ + PRODUKČNÍ SERVIS 

Zážitkové 

vzdělávání 

Týmový koučink 

Consulting 

AC a DC 

Nadstandardní 

péče 

Exkluzivní zážitky 

Spolupráce 

Sdílené zážitky 

Motivační příběhy 

Lektorský servis 

Zábava 

Příjemné zážitky 

Relaxace 

Sport a adrenalin 

Family time 

Dětský den 

Interní komunikace 

Odpovědná firma 

Ubytování & strava 

Doprava 

Doprovodný program 

Branding, dárky… 

VZDĚLÁVÁNÍ       

A ROZVOJ 

TOP A VIP 

AKCE 

TEAMBUILDING   

A TEAMSPIRIT 

FUN A 

SPORTOVNÍ 

AKCE 

FAMILY DAYS  

A FIREMNÍ DNY 

KOMPLETNÍ 

PRODUKČNÍ 

SERVIS 

Nabídka 

programů na 

www.ypoint.cz/

firemni-akce 
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ORIENTAČNÍ MAPA AKTIVIT 



Vyzkoušejte věci, které v každodenním životě nezkusíte, a které Vám 

rozpumpují krev v žilách! Máme pro vás připraven sportovní program plný 

jedinečných aktivit a „adrenalinových“ zážitků.  

Účast na všech aktivitách je dobrovolná. Cílem je společně si užít příjemný 

den a lehce posunout svoje hranice někam o kousek dál. 

Překonáte sebe sama  

Posílíte týmovou spolupráci 

Finální skladba aktivit je variabilní 

Účastníci mohou vystřídat i více aktivit (bloků) za den 

Jednotlivé „bloky“ aktivit 

Terénní čtyřkolky a výjezd do podkrkonoší 

Přehrada Labská a přemostění + slaňování přehradní hráze 

Adventure park a Obří houpačka, lezecká stěna, bungee trampolína aj. 

Sjezd na silničních koloběžkách 

Terénní koloběžky 

A další... 

TIP: Uspořádejte týmovou soutěž nebo propojte jednotlivé bloky 

zajímavou legendou. 

ADRENALINOVÝ KOKTEJL 

TOP VÝBĚR AKTIVIT ŠPINDLERŮV MLÝN 
OSVĚDČENÝ 

PROGRAM 



Celý program umístíme do krásné lokality přehrady Labská, nebo se zde 

během putování stavte zažít to nejlepší, tj. přemostění a slaňování hráze. 

Speciální aktivity 

Přemostění – 125m dlouhá jízda na laně podél přehradní hráze ve výšce 

25m nad zemí. 

Slaňování přehradní hráze – slaňování v horolezeckém úvazku 35m 

přehradní hráze. Jištění provádí kvalifikovaný instruktor.  

Lezení po přehradní hrázi – lezení v horolezeckém úvazku po přehradní 

hrázi. Jištění provádí kvalifikovaný instruktor.  

Týmové aktivity na vodě i na souši: dračí lodě, rafty, lukostřelba… 

Video: www.youtube.com/watch?v=Kbumi2XDc1c 

TIP: Program lze kombinovat se sjezdem na silničních nebo terénních 

koloběžkách. A pokud nebudete mít dost, pokračujte do Adventure parku. 

PŘEHRADA LABSKÁ  

PŘEMOSTĚNÍ, SLAŇOVÁNÍ, VODNÍ AKTIVITY… 
TOP  VÝBĚR 

LOKALITA 
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Adventure park je seskupení lanových překážek sahajících do výšky 18 m  

a dalších sportovních aktivit, situovaný poblíž centra Špindlerova Mlýna.  

Jedná se o ideální místo pro realizaci pouze části nebo naopak celého 

programu, s prostorem pro další týmové úkoly i catering. 

Speciální aktivity 

Obří houpačka – „stav beztíže a přetížení“ na jedné z nejvyšších 

houpaček v Evropě. Největší atrakce 

Vertikální síť s kladinou – úkolem je vylézt co nejvýše po zavěšené síti 

a případně přejít překážku ve 13ti metrech. 

Jákobův žebřík – obří žebřík, jehož stupně jsou tvořeny kládami 

vzdálenými cca 2m. Lezou vždy 2-3 osoby najednou a pomáhají si ve 

výstupu. Jištění provádí tým pod dohledem instruktora. 

Bungeetrampolína – klient je jištěn gumovými lany a může se bezpečně 

pustit do náročnějších skoků a salt. 

Lukostřelba – střelba standardními luky na různé vzdálenosti. 

Slackline, petanque a další nejen týmové aktivity… 

Video: www.youtube.com/watch?v=FUSjmJgcETU 

ADVENTURE PARK  

OBŘÍ HOUPAČKA, LEZECKÁ STĚNA… 
TOP  VÝBĚR 

LOKALITA 
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SILNIČNÍ KOLOBĚŽKY 

SJEZD ZE ŠPINDLEROVY BOUDY & ÚKOLY NA TRASE 

Silniční koloběžky jsou skvělý způsob jak 

se pohodlně dostat z kopců dolů a zábava v 

jednom. Jízda začíná u Špindlerovy boudy, 

kam Vás dopravíme autobusem.  

Po úvodní instruktáži následuje 10 km sjezd 

po asfaltové silnici zpět do centra Špindlu. 

Helma je součástí výbavy.  

Kombinujte s týmovými úkoly po trase 

Pokračujte s programem v Adventure 

parku nebo na přehradě Labská 

Délka programu 1,5-3 hodiny 

Video: 

www.youtube.com/watch?v=d4D9HjAUvDE  

TIP: Zažijte půldenní výlet na silničních 

koloběžkách z Plání do Vrchlabí. 

Výjezd na Pláně lanovkou a pak frčíte z 

kopce. Zpět z Vrchlabí do Špindlu busem. V 

kombinaci s úkoly a soutěžemi na trase 

zažijete skvělý teambuilding. 

 

ÚKOLY 

ROZMÍSTÍME 

PO TRASE 
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TERÉNNÍ  A  ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY 

SJEZD Z MEDVĚDÍNA  & VÝLETY PO ŠPINDLU 

Sjezd na terénních koloběžkách z Medvědína je skutečně 

parádní. Uvidíte krásné výhledy a zažijete dlouhý sjezd 

zpět do údolí Špindlerova Mlýna. 

Účastníci vyjedou lanovkou na Medvědín 

Sjezd po asfaltových i lesních cestách 

Výlet je ideální kombinovat s týmovými úkoly na trase, 

soutěžně  v týmech i pro zábavu 

TIP: Skvělá kombinace s dalším programem na Přehradě 

Labská nebo v Adventure parku. 

Neobyčejné elektrické koloběžky 

Objevte nové možnosti pohybu. Na elektrické 

koloběžce dojedete až 85 km čistě na elektřinu. 

Poznávejte okolí Špindlerova Mlýna bez námahy. 

ÚKOLY 

ROZMÍSTÍME 

PO TRASE 



PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ VÝLETY 

PŘEMOSTĚNÍ, SLAŇOVÁNÍ, VODNÍ AKTIVITY… 

Špindlerův Mlýn je skvělým výchozím místem pro výlety různé délky, 

náročnosti i podoby. Zažijte nádherné výhledy a čistou horskou přírodu. 

Trekking – výlety se zkušeným průvodcem do okolí Špindlerova Mlýna. 

Doporučíme Vám osvědčené trasy různé náročnosti s ohledem na 

schopnosti účastníků a aktuální počasí.  

Tip I. Špindl – Bílé Labe (Čertova strouha) – Erlebachova bouda (a zpět) 

Tip II. Lanovkou Medvědín – Vrbatovka – Labská bouda – Labský důl… 

Tip III. Na Sněžku nebo Luční boudu přes Špindlerovku nebo Kozí hřbety 

a zpět plus další skvělé trasy a vycházky… 

Výlet na horských kolech – poznejte okolí Špindlerova Mlýna. Jeďte 

lanovkou a užijte si výhledy a dlouhé sjezdy bez náročného stoupání. 

Nordic walking – sportovní chůze se speciálními hůlkami. Trasa výletu 

může zahrnovat výjezd lanovkou na Pláně či Medvědín (případně i zpět). 

Tipy na zpestření trasy 

Fotorallye – úkolem týmů je přiřadit 

fotografie k místům na trase. 

Krakonošův kvíz, babka kořenářka, 

geocaching, šutrologie atd. 

UŽIJTE SI 

HORY NAPLNO 



 

 

 

 

 

AKTIVITY V OKOLÍ ŠPINDLEROVA MLÝNA 

SKALNÍ LEZENÍ, RAFTING, PAINTBALL 

Skalní lezení – program pro začátečníky i pokročilé v lokalitě poblíž 

Špindlerova Mlýna. Vedeno profesionálními instruktory. 

Paintball – areál poblíž Liščí Farmy ve Vrchlabí. Vybaveni oblečením, 

maskou s ochrannými brýlemi, rukavicemi a zbraní s kuličkami. 

Rafting a kanoe – sjezd řeky Jizery z Malé Skály do Dolánek, skvělý v 

kombinaci s návštěvou Bozkovských dolomitových jeskyní. 

 

Vyjížďky na koních – vyjížďky na 

koních je možno absolvovat 

v menších skupinách s různou 

úrovní dovedností.   

Sportoviště Hotel Horal – venkovní 

lezecká stěna a minigolf. Dále indoor 

tenis, badminton, nohejbal a volejbal, 

kuželková dráha. 

Summer tubing, bobová dráha 

Lanový park Janské Lázně… 



LOKALITY SE SKVĚLÝM 

PROGRAMEM V RÁMCI ČR 

- pište/volejte o nabídku 

ZAJÍMAVOSTI  A VÝLETY V OKOLÍ 

& TIPY NA DALŠÍ LOKALITY 

MALÁ SKÁLA, ČESKÝ RÁJ 60 km 

Rafting, koloběžky, skalní lezení 

Hrad frýdštejn, Vranov, jeskyně 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ, KUKS 55 km 

STACHELBERG,  ADRŠPACH 45 km 

HARRACHOV 50 km 

Sklárny, skokanské můstky, Anenské 

údolí, Mumlavské vodopády 

JANSKÉ LÁZNĚ 34 km 

Stezka v korunách stromů, 

lanový park, lanovka Černá hora 

VRCHLABÍ A OKOLÍ 15 km 

Muzeum Jilemnice, Poniklá 

korálkové ozdoby, muzeum 

KRNAP Vrchlabí, pivovar 

Hendrych 



Týmová 

spolupráce 

KOMPLETNÍ PROGRAMY 

ŠPINDLERŮV MLÝN 

Wellness 

Odpočinek 

Sport 

Adrenalin 

Soutěže 

Zážitky 

Příroda 

Zábava 

Příběhy 



MOUNTAIN TOUCH 

HORSKÉ PUTOVÁNÍ KOMFORT & ADVENTURE 

Úchvatné horské prostředí a genius Loci navštívených míst se postarají o 

jedinečnou atmosféru celé akce, ze které si odnesete nové zkušenosti  

a dovednosti spojené s pobytem v horské přírodě. 

Hlavní prvky programu varianta KOMFORT 

Silný společný zážitek 

Denní horské putování 

Noc na horské boudě 

+ varianta ADVENTURE 

Noc pod širým nebem 

Společná příprava jídla  

(večeře a snídaně v místě táboření) 

Možné součásti programu 

Procvičení zálesáckých dovedností – rozdělání ohně, stavba nouzového 

přístřešku a jiné) 

FOTOworkshop – naučte se správně používat nastavení vašich 

mobilních telefonátů a odneste si krásně zachycené vzpomínky 

První pomoc (workshop se členy horské služby) 

Orientace, mapování… 

 

NOVINKA 

SEZÓNA 2019 



WELLNESS A ODPOČINEK 

NAČERPEJTE SÍLU V HORÁCH 

Hory jsou ideálním místem pro relaxaci a odpočinek v nejrůznějších 

podobách. Kvalitní hotelové zázemí skýtá široký prostor pro lázeňskou a 

wellness relaxaci a okolní příroda vybízí k nenáročným aktivitám či 

procházkám.  

Programové tipy a možnosti 

Společná a nenáročná procházka po okolí např. údolím Labského dolu 

nebo Bílého Labe – i lehká procházka může zahrnovat týmové prvky a 

zajímavé úkoly včetně týmové soutěže  

Fotovycházky pro zájemce o kvalitní fotografie – naučte se fotit lépe 

Jógové lekce pro začátečníky i pokročilé – cvičení venku či uvnitř 

Masáže a wellness 

Indooŕ EXIT game – mobilní na hotelu nebo v bunkru hotelu Harmony 

Nenáročné zážitkové programy s příběhem (viz. speciální nabídka) 

Workshopy na téma Mindfulness, stres management, work-life balance, 

rozvíjení talentu a další 

Tvořivé a umělecké aktivity a další… 

NOVINKA 

SEZÓNA 2019 



Warrior Games je speciální edice úspěšného souboje týmů (ideálně 4–8 

osob/tým), které během závodu překonávají fyzické, logické a konstrukční 

týmové výzvy rozmístěné na trati. Který tým disponuje největšími, 

nejsilnějšími a nejdůvtipnějšími „bojovníky“?  

Skvělý program který má spád a všudypřítomného týmového ducha. 

Součástí je stylové slavnostní zahájení i vyhlášením vítězů a pocta 

poraženým. Program i jednotlivé překážky jsou přizpůsobeny  účastníkům! 

Organizace 

Soutěžící týmy v daných intervalech absolvují trať s překážkami. Pro ty 

účastníky, kteří již mají splněno nebo naopak čekají na svůj start, je v depu 

připraveno občerstvení, hudba a další doprovodný program. Skvělá 

příležitost pro společnou zábavu i volnou konverzaci. 

Týmové výzvy na trati  

Překonání vertikální sítě 

The Wall / Beam / nebo-li vysoká kláda 

Přemístění těžké pneumatiky 

Týmové výzvy – štafeta na koloběžkách, týmové lyže, slalom na 

nosítkách, sirkové hlavolamy 

Obrův prsten a další… 

 

WARRIOR GAMES 

BOJOVNÍCI NEZAHÁLEJÍ 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ 

PROGRAM 2018 



Zcela výjimečný program kombinující geocaching, QR kódy, prvky únikové 

hry, týmové úkoly a zdravý pohyb v přírodě. 

Organizace  

Účastníci pátrají po schránkách tzv. caché ukrytých v okolí, k nimž se 

dostanou pomocí souřadnice. 

K putování je zapotřebí chytrý telefon, pomocí kterého si účastníci 

načtou QR kódy rozmístěné po trase. Další postup cesty se odkrývá s 

každým novým QR kódem, případně po vyřešení úkolu 

Každý tým postupuje programem samostatně dle připraveného 

harmonogramu 

Během cesty plní týmové úkoly dle výběru 

Cílem každého týmu je nalézt poslední skrýš se zaslouženou odměnou a 

získat co nejvíce bodů do týmové soutěže 

Příklady speciálních úkolů pro získání souřadnic 

Doplnění souřadnic podle obrazu známých osobností 

Hledání v mapě pomocí UV světla 

Souřadnice ve čtvercové síti a mnohé další… 

QR HUNTERS PŘÍMO  

OD/DO HOTELU 



Zábavný program speciálně vytvořený pro Špindlerův Mlýn a jeho bohatou 

historií, inspirovaný poválečným odchodem vojsk z hor a jedním ukrytým 

archivem. Celý příběh začíná již před akcí formou tematické pozvánky. 

Organizace 

V úvodu programu průvodce pamětník pan Kocourek, vypráví o archivu a 

vzácných artefaktech, uschovaných kdesi ve Špindlerově Mlýně. Artefakty 

nebyly dosud nalezeny a jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Účastníci se 

vydávají po připravené trase, plní úkoly a překonávají překážky na své cestě.   

Společným úkolem účastníků je nalézt indicie a vypátrat archiv.  

V rámci programu může probíhat soutěž mezi několika týmy, které 

soupeří o nejlepší výsledky na připravených aktivitách. 

Součástí programu jsou týmové aktivity, adrenalinové zážitky (účast 

dobrovolná) a speciální legendové úkoly. 

 

Součástí v závěru programu 

nalezeného archivu může být 

odměna pro účastníky nebo týmy – 

lahodné víno, krkonošská medovina 

aj. odměny či dárečky. 

 

 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ARCHIVU TOP PROGRAM 

ŠPINDL 



4ADVENTURE 

NEJEN TERÉNNÍ ČTYŘKOLKY 

Program plný akce a zábavy na 4 kolech! Překonejte překážky a dostaňte se 

na místo určení. Ale hlavně si užijte jízdu na terénních čtyřkolkách. 

Organizace 

Akce začíná instruktáží a seznamovací jízdou ve Špindlerově Mlýně a dále 

po silnici směr Vrchlabí. Trasa pokračuje po polních a lesních cestách. 

Čtyřkolky jsou dvoumístné. Účastníci se v průběhu cesty střídají v řízení 

nebo se mohou pouze vézt. K řízení je zapotřebí řidičského oprávnění B. 

Speciality programu 

Jízda je skutečně velkým zážitkem i odměnou v jednom 

Úspěšné splnění programu vyžaduje spolupráci, komunikaci, 

rozhodování i schopnosti improvizace a kreativity 

Během cesty čeká na účastníky řada nástrah, úkolů a překvapení – GPS 

navigace a orientace při hledání cesty, strategická lukostřelba, 

překonání lanové překážky a další týmové úkoly 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=kiommW5SW1M 

TIP: Zajímají Vás pouze čtyřkolky? Absolvujte jízdu podkrkonoším bez úkolů 

a jiných zastávek (cca 2,5 hod) nebo kratší vyjížďky po Špindlu a okolí. 

 

 

 

VIP 

PROGRAM 
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PEVNOST STACHELBERG   

AKČNÍ PROGRAM 

Akční VIP program ve speciálním prostředí plný silných zážitků. Pátrejte  

s námi po tajemství artefaktů uložených za dob II. světové války. 

Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému 

Německu. Byl rozestavěn v říjnu 1937 jako největší československá 

dělostřelecká tvrz.  

Speciální aktivity a části programu 

Orientace s GPS 

Slaňování do temného podzemí 

Prozkoumání podzemí pomocí UV světel – pátrání po artefaktech 

Volitelně jízda na čtyřkolkách, paintball v zákopech  

Další týmové úkoly, lanové lávky a hlavolamy 

Součástí programu je prohlídka vojenského objektu Stachelberg s odborným 

výkladem. Čeká Vás opravdu jedinečný zážitek. 

 

Speciální TIP: Doporučujeme variantu programu „EXIT GAME“. Účastníci v 

podzemí pátrají po náhradním klíči, díky kterému se dostanou zpět na světlo 

světa. 

VIP 

PROGRAM 



SURVIVAL 

NAUČTE SE PŘEŽÍT 

Naučte se přežít! Program pro odvážné, kteří se do toho pustí a nebojí se 

ušpinit si ruce. Naučíme Vás potřebné dovednosti k pobytu v přírodě, 

překonávání překážek a přežití tam venku. 

Základní program v okolí hotelu formou stanovišť a workshopů 

Nástrahy, překážky a survival aktivity pod vedením instruktorů 

Pro fajnšmekry varianta formou putování nalehko nebo s plnou polní 

Skvělé přírodní a divočejší lokality po celé ČR, rádi poradíme 

Program upravíme na míru skupině dle fyzické zdatností a očekávání 

Příklady speciálních aktivit 

Rozdělání ohně – rozdělejte oheň v jakýchkoli podmínkách 

Minikurz první pomoci – workshop pod vedením záchranářů a Horské 

služby. Vyzkoušejte své reakce při zdravotní události formou zážitku. 

Slaňování, jumarování a uzly aneb s jistotou do výšek a zpět – nácvik 

teorie a praxe lanových technik „jak do výšky i bezpečně na zem“. 

Stavba přístřešku, filtrace vody, orientace v mapě a v terénu a další... 

TIP: Pusťte se do toho naplno. Putování s nocováním v přírodě ve vlastním 

přístřešku či pod skalními převisy. Vystupte za hranice své komfortní zóny a 

prověřte své schopnosti. 



Když do Krkonoš tak jedině s Krakonošem! Krakonoš je již od dávných dob 

ochráncem našich nejvyšších hor a jejich obyvatel. Nečestným brání v jejich 

počínání, dobrým pomáhá a občas se objeví mezi lidmi a odměňuje 

pocestné nějakým tím darem i neplechou. 

Zábavná a nenáročná legenda, ideální jako výletní program.  

Během cesty po stopě Krakonošova pokladu účastníci plní úkoly 

rozmístěné po trase. Za splněné úkoly získávají indicie. 

Účastníci se v průběhu programu setkají s živým Krakonošem 

Úkoly spojují zábavu a poučení, přináší atraktivním způsobem zajímavé 

informace nejen o Krkonoších. 

Součástí odměny může být např. pravá krkonošská medovina 

pro každého účastníka nebo tým. 

PO STOPÁCH KRAKONOŠE ŠPINDL NEJEN 

PRO DĚTI 

TIP Pivní stezkou: Nejen medovinu ale i 

pivo miluje Krakonoš!  

Vydejte se stezkou minipivovarů ve 

stopách zlatavého moku a navštivte 

hned několik horských pivovarů. Velmi 

osvěžující výlet. 



Exit Game je interaktivní logická hra pro týmy s variabilní organizací. 

Program klade nároky na aktivní zapojení všech účastníků, pozornost a 

logické myšlení. Akci lze upravit do optimální délky a přizpůsobit účastníkům 

i prostorám, které jsou k dispozici. 

Atomová hrozba – Protiatomový kryt Harmony 

Hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně skrývá velké tajemství. Součástí hotelu 

je obří podzemní protiatomový kryt pro generální štáb tehdejší armády. 

Stavět se začal v roce 1984 v prostorách bývalé vojenské cvičné střelnice. 

Nejnižší patro se nachází 15,6 metru pod zemí. 

Úkolem týmu je během 50 minut nalézt a deaktivovat detonační zařízení a 

zastavit tak hrozbu ,,atomového útoku“ 

Program je ideální pro 10-12 osob. Větším skupinám je program upraven 

na míru a rozšířen o další aktivity. 

TIP na rozšíření: týmové úkoly, 

sportovní střelnice, bowling, venkovní 

čtyřkolky, elektrokoloběžky, bobovka aj. 

Součástí programu je komentovaná 

prohlídka samotných prostor. 

EXIT GAME – ATOMOVÁ HROZBA 

INDOOR GAME 
NEJ ŠPINDL 

INDOOR 



Foto inspirace TÝMOVÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE 

STŘELBA, POHYB, KOMUNIKACE, LOGIKA & VĚDOMOSTI 



V rámci programu zajistíme uvítací karty pro účastníky, pozvánku v elektronické 

podobě, programové týmové karty a mapy, diplomy a ceny pro vítěze, občerstvení a 

další. 

 

 

Po dobu trvání programu doporučujeme přítomnost fotografa nebo/a 

kameramana, který akci zdokumentuje a foto/video poskytne k dalšímu použití. 

Součástí akce může být slideshow fotografií. 

 

 

 

Aktivity zajišťuje dle potřeby jeden či více profesionálních instruktorů. Využíváme 

pravidelně kontrolovaný certifikovaný materiál. Pro provoz nabízených aktivit je naše 

firma pojištěna na škody způsobené třetím osobám. Nabízíme dále sjednání 

jednorázového úrazového připojištění účastníků akce. 

  

 

Zajistíme dle dohody tematické dárky. Např. Krkonošskou medovinu, 

multifunkční šátky s logem firmy, čelovky, trekové hůlky, lékárničku aj. 
Dárky pro 

účastníky 

Zabezpečení  

a připojištění 

Kompletní 

produkční 

zajištění 

Foto/video 
 a  

slideshow 

DALŠÍ SLUŽBY 



Mob: +420 604 505 288 

Web: www.yellow-point.cz/firemni-akce 

Mail: info@ypoint.cz 
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