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Vážení partneři, 

 

těší nás Vás zájem o uspořádání informativní kampaně se zaměřením na podporu sběru 

elektrospotřebičů ve Vašem městě nebo obci. 

 

Vybírat si můžete z několika typů akcí. Jejich kompletní nabídku včetně detailního popisu 

najdete v tomto dokumentu. 

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat: 

https://www.elektrowin.cz/cs/kontakty.html 

 

Příjemnou zábavu na Vašich akcích přeje tým ELEKTROWIN a.s. 
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Elektrohry mini 
 

 

Agentura  Arcadia Praha s.r.o. 

Sídlo   Praha; Na Mlejnku 1012/6, 147 00 Praha 4 - Braník 

Kontaktní osoba ing. Luděk Říha 

Telefon  603 726 555 

E-mail  ludek.riha@arcadia.cz 

 

 

Popis: 

Akce malého rozsahu - Infostánek ELEKTROWIN, 1 stanoviště se zábavnou soutěží pro děti. Součástí 

soutěže je zastřešený stánek 3x3 m, potřebný mobiliář. Součástí balíčku je 200 kusů reklamních 

předmětů ELEKTROWIN a koš na sběrný elektroodpad.  

Základní doba trvání akce 4 hodiny, maximální délka akce 6 hodin. Personální zajištění 2 osoby. 
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Elektrohry standard 
 

 

Agentura  Arcadia Praha s.r.o. 

Sídlo   Praha; Na Mlejnku 1012/6, 147 00 Praha 4 - Braník 

Kontaktní osoba ing. Luděk Říha 

Telefon  603 726 555 

E-mail  ludek.riha@arcadia.cz 

 

 

Popis: 

Akce středního rozsahu - Infostánek ELEKTROWIN, 3 stanoviště se zábavnými soutěžemi pro děti. 

Součástí soutěží jsou zastřešené stánky 3x3 m, potřebný mobiliář a herní karty pro soutěžící. Součástí 

balíčku je 300 kusů reklamních předmětů ELEKTROWIN a koš na sběrný elektroodpad.  

Základní doba trvání akce 4 hodiny, maximální délka akce 6 hodin. Personální zajištění 4 osoby. 

 

mailto:ludek.riha@arcadia.cz
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Elektrohry maxi 
 

 

Agentura  Arcadia Praha s.r.o. 

Sídlo   Praha; Na Mlejnku 1012/6, 147 00 Praha 4 - Braník 

Kontaktní osoba ing. Luděk Říha 

Telefon  603 726 555 

E-mail  ludek.riha@arcadia.cz 

 

 

Popis: 

Akce většího rozsahu - Infostánek ELEKTROWIN, pódium, ozvučení, moderátor a 6 stanovišť se 

zábavnými soutěžemi pro děti. Součástí soutěží jsou zastřešené stánky 3x3 m, potřebný mobiliář a 

herní karty pro soutěžící. Součástí balíčku je 400 kusů reklamních předmětů ELEKTROWIN a koš na 

sběrný elektroodpad.  

Základní doba trvání akce 4 hodiny, maximální délka akce 6 hodin. Personální zajištění 8 osob. 

 

mailto:ludek.riha@arcadia.cz
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Recyklujte s rozhledem 
 

 

Agentura  UP Events s.r.o.  

Sídlo   Praha; Ohradní 65, 140 00 Praha 4 

Kontaktní osoba Petr Chaloupka 

Telefon  603 759 917 

E-mail  chaloupka@upevents.cz 

 

 

Popis:     

Téma: městské věže a neobvyklé pohledy dalekohledy do krajiny s důrazem na ekologické přestupky, 

atraktivní slaňování věží tam, kde nám bude umožněno. 

Informovanost: na místě bude návštěvníkům akce ELEKTROWINu k dispozici promo stánek s 

informacemi o recyklaci. Stánek bude obsluhován informátorem, ozvučen a vybaven drobnými dárky 

za sběr e-materiálu, propagačními materiály a podobně. Sběr vysloužilého elektromateriálu bude 

zajištěn ve spolupráci s místním SDH. 

Soutěže a atrakce: rozhledy z dostupných městských věží pomocí dalekohledů, vytipování ekologicky 

problematických míst, kde to půjde umístění velkého banneru a atraktivní slaňování z věže. Slalom na 

elektrokoloběžkách na trati mezi maketami vysloužilých elektrospotřebičů. 

Předpokládaná doba trvání akce: 7 hodin (včetně přípravných a závěrečných akcí); hlavní program 5 

hodin. 

 

mailto:chaloupka@upevents.cz
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Trefa ELEKTROWINu 
 

 

Agentura  UP Events s.r.o.  

Sídlo   Praha; Ohradní 65, 140 00 Praha 4 

Kontaktní osoba Petr Chaloupka 

Telefon  603 759 917 

E-mail  chaloupka@upevents.cz 

 

 

Popis: 

Téma: Správná trefa v atraktivních a neobvyklých disciplínách. 

Informovanost: na místě bude návštěvníkům akce ELEKTROWINu k dispozici promo stánek s 

informacemi o recyklaci. Stánek bude obsluhován informátorem, ozvučen a vybaven drobnými dárky 

za sběr e-materiálu, propagačními materiály a podobně. Sběr vysloužilého elektromateriálu bude 

zajištěn ve spolupráci s místním SDH. 

Soutěže a atrakce: velké nízké podium pro unicurling, což je obdoba ledního curlingu. Soutěž o 

nejpřesnější trefy ze tří měřených pokusů hodu curlingovým kamenem na střed hracího koberce. 

Střelby z indiánských foukaček na terče ve tvaru vysloužilých elektrospotřebičů, instruktáž v atraktivní 

vikingské hře Kubb.  

Předpokládáná doba trvání akce: 7 hodin (včetně přípravných a závěrečných akcí); hlavní program 5 

hodin. 

 

mailto:chaloupka@upevents.cz
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Hejbni si s elektrem – minimální 
 

 

Agentura  Wicklow s.r.o. 

Sídlo   Pardubice; 17. listopadu 181, 530 02 Pardubice 

Kontaktní osoba Tomáš Bukáček 

Telefon  608 915 713 

E-mail  obchod@wicklow.cz 

 

 

Popis: 

Prezentace společnosti ELEKTROWIN a.s. a zpětného odběru elektrozařízení v rámci zvýšení 

informovanosti zahrnuje provoz zábavných atrakcí na akci objednatele po dobu až 5 hodin (v případě 

zájmu lze přiobjednat navýšení až do celkové doby 8 hodin). Základním prvkem všech nabízených 

variant je provoz nafukovacího skákacího hradu ve tvaru varné konvice (s kapacitou tři až pět dětí v 

závislosti na jejich věku) a taktéž pohybové hry Elektrix, která rozvíjí zejména flexibilitu a koordinaci.  

Výběrem této varianty dále vzniká nárok na volbu jedné z celkem pěti individuálních atrakcí, které 

jsou blíže specifikovány na níže uvedené webové adrese. Účast na akcích je možná i za nepříznivého 

počasí. Jedná se o variantu, kdy dojde k takové změně počasí, která neumožňuje realizaci akce ve 

standardním režimu. Konkrétní řešení bude s objednateli konzultováno s ohledem na jejich 

individuální požadavky a možnosti místa konání. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na 

email obchod@wicklow.cz. 

 

mailto:obchod@wicklow.cz
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Hejbni si s elektrem - základní 
 

 

Agentura  Wicklow s.r.o. 

Sídlo   Pardubice; 17. listopadu 181, 530 02 Pardubice 

Kontaktní osoba Tomáš Bukáček 

Telefon  608 915 713 

E-mail  obchod@wicklow.cz 

 

 

Popis: 

Prezentace společnosti ELEKTROWIN a.s. a zpětného odběru elektrozařízení v rámci zvýšení 

informovanosti zahrnuje provoz zábavných atrakcí na akci objednatele po dobu až 5 hodin (v případě 

zájmu lze přiobjednat navýšení až do celkové doby 8 hodin). Základním prvkem všech nabízených 

variant je provoz nafukovacího skákacího hradu ve tvaru varné konvice (s kapacitou tři až pět dětí v 

závislosti na jejich věku) a taktéž pohybové hry Elektrix, která rozvíjí zejména flexibilitu a koordinaci.  

Volba této varianty je dále spojena s možností výběru: a) tří z celkem pěti individuálních atrakcí nebo 

b) jedné ze dvou skupinových atrakcí a dvou z celkem pěti individuálních atrakcí, které jsou blíže 

specifikovány na níže uvedené webové adrese. Účast na akcích je možná i za nepříznivého počasí. 

Jedná se o variantu, kdy dojde k takové změně počasí, která neumožňuje realizaci akce ve 

standardním režimu. Konkrétní řešení bude s objednateli konzultováno s ohledem na jejich 

individuální požadavky a možnosti místa konání. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na 

email obchod@wicklow.cz. 

 

mailto:obchod@wicklow.cz


Motivační program ELEKTROWIN a.s. 2017 – Akce na podporu informovanosti  
 

Strana 9 
 

Hejbni si s elektrem – optimalizovaná 
 

 

Agentura  Wicklow s.r.o. 

Sídlo   Pardubice; 17. listopadu 181, 530 02 Pardubice 

Kontaktní osoba Tomáš Bukáček 

Telefon  608 915 713 

E-mail  obchod@wicklow.cz 

 

 

Popis: 

Prezentace společnosti ELEKTROWIN a.s. a zpětného odběru elektrozařízení v rámci zvýšení 

informovanosti zahrnuje provoz zábavných atrakcí na akci objednatele po dobu až 5 hodin (v případě 

zájmu lze přiobjednat navýšení až do celkové doby 8 hodin). Základním prvkem všech nabízených 

variant je provoz nafukovacího skákacího hradu ve tvaru varné konvice (s kapacitou tři až pět dětí v 

závislosti na jejich věku) a taktéž pohybové hry Elektrix, která rozvíjí zejména flexibilitu a koordinaci.  

Volba této varianty je dále spojena s možností výběru: a) jedné ze dvou skupinových atrakcí a čtyř z 

celkem pěti individuálních atrakcí nebo b) dvou skupinových atrakcí a tří z celkem pěti individuálních 

atrakcí, které jsou blíže specifikovány zde na níže uvedené webové adrese. Účast na akcích je možná i 

za nepříznivého počasí. Jedná se o variantu, kdy dojde k takové změně počasí, která neumožňuje 

realizaci akce ve standardním režimu. Konkrétní řešení bude s objednateli konzultováno s ohledem 

na jejich individuální požadavky a možnosti místa konání. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím 

obracejte na email obchod@wicklow.cz.  

 

mailto:obchod@wicklow.cz
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Hejbni si s elektrem – maximální 
 

 

Agentura  Wicklow s.r.o. 

Sídlo   Pardubice; 17. listopadu 181, 530 02 Pardubice 

Kontaktní osoba Tomáš Bukáček 

Telefon  608 915 713 

E-mail  obchod@wicklow.cz 

 

 

Popis: 

Prezentace společnosti ELEKTROWIN a.s. a zpětného odběru elektrozařízení v rámci zvýšení 

informovanosti zahrnuje provoz zábavných atrakcí na akci objednatele po dobu až 5 hodin (v případě 

zájmu lze přiobjednat navýšení až do celkové doby 8 hodin). Základním prvkem všech nabízených 

variant je provoz nafukovacího skákacího hradu ve tvaru varné konvice (s kapacitou tři až pět dětí v 

závislosti na jejich věku) a taktéž pohybové hry Elektrix, která rozvíjí zejména flexibilitu a koordinaci.  

Volba této varianty dále představuje dvě skupinové atrakce a pět atrakcí individuálních, tedy 

kompletní nabídku. Tyto atrakce jsou blíže specifikovány zde na níže uvedené webové adrese. Účast 

na akcích je možná i za nepříznivého počasí. Jedná se o variantu, kdy dojde k takové změně počasí, 

která neumožňuje realizaci akce ve standardním režimu. Konkrétní řešení bude s objednateli 

konzultováno s ohledem na jejich individuální požadavky a možnosti místa konání. V případě 

jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na email obchod@wicklow.cz. 

 

mailto:obchod@wicklow.cz
mailto:obchod@wicklow.cz

