
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  
A ZAMĚSTNANECKÉ DNY  
DĚTSKÉ DNY S AUTÍČKY

SOUTĚŽE S MODELY VAŠEHO  
VOZOVÉHO PARKU!

AKCNI PROGRAM  S

Pavel Kynický  • 776105039 • pavel@rcautaevent.cz •       rcautaprodeti www.rcautaevent.cz

Rozdáváme zábavu, smích a radost jízdou terénními  
auty na ovládání, dětem i dospělým.

Stavíme kapoty na přání.

... zabavíme  
    desítky, 
    stovky 
    nebo tisíce      
    malých  
    i velkých ...



MOŽNOSTI PROGRAMU PRO VELKÉ AKCE

Zážitky s modely  
autobusů i trolejbusů

Ideální pro větší  
veřejné akce

Trolejbus i tramvaj

Můžeme použít  
naše modely, 
nebo postavit kapoty  
podle vašeho přání  
a použít je na našich  
podvozcích.

Závody a soutěže o ceny  
a ježdění s autíčky

Zabavíme malé i velké, fanoušky do techniky, řidiče, 
rodiče, maminky, tatínky, dědečky i babičky.  
Všechny zvedneme z lavičky.

Záruka akční zábavy na mobilní dráze - 
propojující nejen malé a velké. Vrací do 
dětských let a pomůže vypnout. 

Typicky se šesti autíčky, se na běžné 
dráze uskuteční 60-90 jízd za hodinu. 

Připravujeme i trolejbus a tramvaj.

... už jste jezdili s mini vozovým parkem?



Kreativní autíčkový workshop: 
Velká a malá autíčka

Dráha na  
zručnost

Marketing jinak Auta na míru Řidičské průkazy

Soutěž v převozu  
nákladu

Škola smyku  
a Crash test

Soutěžní ceny Vozíme i plyšáky

MOŽNOSTI PROGRAMU

Děti i rodiče si mohou postavit a vybarvit autíčka ve 
vašich barvách i s vašimi logy a odnést si kreativní 
památku. Velké kapoty dáme na naše podvozky.  
Malé autíčka (25 cm) si mohou rychle postavit a odnést. 

Vtipně zaujmete 
veřejnost netradičním 
zážitkem, a to kdekoli.

Postavíme to nejlepší  
z vašeho vozového parku  
a přitáhneme pozornost 
na správné místo. 

Zkouška trpělivosti na 
trialové dráze prověří  
i ty nejlepší řidiče.

Možnost tisku “řidičských 
průkazů“ s logem vaší 
firmy, ihned i s fotkou 
závodníků.

Týmová soutěžní  
disciplína. Vyzkouší 
trpělivost a spolupráci. 

Tématické úkoly pro 
teambuildingy.  Crash test 
je skok přes skokánek do 
zdi z kartonových krabic. 

Diplomy a medajle pro 
nejlepší závodníky.  
S vaším logem. 

Autoškola pro plyšáky.

Kontakt: www.rcautaevent.cz / Pavel Kynický / pavel@rcautaevent.cz / 776 105 039 / Brno

... autíčka půjčujeme a všechny rádi zapojíme









AKCE PRO IVECO BUS



AKCE PRO IVECO BUS


