
Vánoce jinak 

Typ akce: Vánoce Jinak - alternativy Vánočních večírků
Místo akce: areál firmy, sady, náměstí, hřiště (výběr dle 

klienta)
Čas akce: listopad 2020 - leden 2021
Téma akce: Vánoce jinak v době „Covidové“

#ShowMustGoOn



Základní informace o firmě
Kdo jsme? 

Jsme eventová agentura zabývající se realizací eventů po celé České

a Slovenské republice. Agentura Dream PRO splní veškeré Vaše sny

a přání. Jedním z mnoha plusů naší agentury je široké spektrum

referencí. Na tomto odkazu se o tom můžete sami přesvědčit:

https://www.dreampro.cz/reference

https://www.dreampro.cz/reference




Základní informace akce
Vánoce jinak  

Letošní rok eventům jako takovým nepřeje. Blížící se Vánoční období je toho opět

ukázkou. Velmi se zpřísňující hygienická opatření, obavy o zdraví zaměstnanců, ale i svých

blízkých, jsou důvodem, kdy se řada firem rozhoduje zda zrušit své letošní vánoční

večírky.

Tato zvláštní doba má i své světlé stránky, rozvíjí kreativitu a otevírá nové, prozatím

nevyzkoušené možnosti. Spousty již zajetých věcí musíme všichni dělat jinak.

Přivítejte Vánoce se svými zaměstnanci, firemními klienty či partnery v jiném duchu. I bez

bujarého večírku to jde – připravme společně Vánoční večírek tak trochu jinak. Může to

být vánoční večírek realizovaný na dvoře Vaší společnosti nebo na jiném veřejném místě.



Koncept akce
Vánoce jinak  

Připravíme pro hosty (zaměstnance, rodinné příslušníky, klienty nebo obchodní partnery)

netradiční předvánoční zážitek plný zábavy, vánoční atmosféry a dobré nálady.

Během akce si budou moci hosté vytvořit ozdoby či dekorace ve vánočních dílničkách,

které si odnesou domů nebo s nimi ozdobí prostory firmy. Nebude chybět ani doprovodný

program jako je zpěv vánočních koled nebo světelná show.

Pro každého návštěvníka bude připravené pohoštění v podobě štědrovečerního salátu,

řízků nebo kapra. Pro všechny rybí polévka, vánoční cukroví a na zahřátí svařák.



Vánoce Jinak s rozsvícením vánočního stromu
Vánoce jinak 

Vánoce jinak s rozsvícením vánočního stromečku 

Součástí vánoční akce bude netradiční rozsvícení vánočního stromu nebo vánoční výzdoby

v areálu vaší společnosti.

Zapojte své zaměstnance do samotného dění okolo Vánoc Jinak. Připravíme soutěž o

nejhezčí Vánoční ozdobu, nejdelší Vánoční řetěz nebo nejchutnější Vánoční cukroví.

Součástí dne může být doprovodný program: moderátor se soutěžemi, kapela nebo DJ,

vánoční workshopy pro děti i dospělé, ukázka vánočních zvyků a tradic, občerstvení nebo

společné zpívání koled.



Vánoce Jinak se zabijačkou 
Vánoce jinak 

Není zabijačka jako zabijačka

Salát, řízek, vánoční cukroví – to jsou pravé Vánoční speciality, ale což takhle připravit něco, na

co budou vaši hosté Vánoční akce vzpomínat ještě hodně dlouho?

Vánoční zabijačka s ukázkami porcování masa, vlastním plněním jitrnic a jelit.

Na závěr akce si Vaši zaměstnanci mohou odnést domů zabijačkové pochoutky: selský výpek,

jitrnice, jelita, tlačenku, jitrnicová prejt, huspeninu, guláš nebo prdelačku.



Vánoce Jinak – Vánoční večeře
Vánoce jinak 

Vánoční večeře 

Alternativou Vánočního večírku pro Vaše zaměstnance může být společná Vánoční večeře.

Všichni Vaši zaměstnanci se sejdou u jednoho stolu, kde můžete třeba zhodnotit uplynulý

rok nebo předat některá ocenění (např. nejlepšímu zaměstnanci/zaměstnankyni roku,

„Držák týmu“…).

Součástí večeře může být: doprovodná hudební kapela, tombola, drobné soutěže a

workshopy, aj.



Doprovodný program 
Vánoce jinak 

Jakým programem společně zpestříme Vánoce jinak?

• Hudebním vystoupením (zaměřeným především na lokální zpěváky a pěvecké
sbory)

• Stand-up comedy
• Ohnivou show
• Animačním programem pro děti (vánočním divadlem, tanečky s dětmi,

kouzelnickým vystoupením, soutěžemi, mikulášskou nadílkou)
• Společným výlovem kaprů, vánočním pečením, výrobou vánoční výzdoby
• Vánočními řemesly (ať ukázkovými nebo i workshopy)
• Firemním Vánočním bazárkem
• Stromem splněných přání
• Charitativním činem na pomoc potřeným

Doprovodný program zařídíme, dle Vašeho přání.. 



Hygienická opatření na akci
Vánoce jinak 

My jsme na každou akci více jak 100% připraveni

V dnešní době si každá akce žádá dodržování hygienických podmínek. Naše agentura

se snaží tato opatření dodržovat více než na 100%, proto na každou akci dovezeme

hygienické stojany a další potřebný materiál.

Je možné i připravit speciální – limitovanou sérii Vánočních roušek s logem Vaší

společnosti.

Dodržujeme pravidla a doporučení pro pořádání eventů a kulturních akcí Nocovid 3.0

(více na https://www.dreampro.cz/web_files/soubory/nocovid/nocovid_3-0.pdf)

https://www.dreampro.cz/web_files/soubory/nocovid/nocovid_3-0.pdf


Děkujeme za pozornost

Holečkova


