
ORGANIZUJEME PROGRAM  
S RC MODELY TRAKTORŮ 
VAŠÍ ZNAČKY

- PROMO VÝSTAVY A VELETRHY  
- DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- DĚTSKÉ A FARMÁŘSKÉ DNY 
- TRAKTORIÁDY 
- ZAMĚSTNANECKÉ DNY

- stavíme kapoty na zakázku 
- zabavíme klienty, partnery i veřejnost
- netradiční marketing 
- upoutáme pozornost k vaší značce 
- rozdáváme nezapomenutelný zážitek, zábavu,  
   smích a radost dětem i dospělým
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MOŽNOSTI PROVOZU MODELŮ

NABÍDKA 1: NABÍDKA 2:

INVESTICE DO VLASTNÍ  
TECHNIKY
+ STAVBA KAPOTY NA ZAKÁZKU  
Postavíme vám vlastní traktory a kapoty 
(funkční podvozek + kapota na přání + příslušenství). 
Provoz na mobilní dráze s překážkami která se dá přizpůsobit do 
jakéhokoli prostoru a terénu. 
Vhodná varianta při počtu akcí 7 a více za rok. 
 
ORGANIZACE PROGRAMU NA AKCÍCH:  
- Zajistíme provoz vašich traktorů dvěma členy  
   našeho týmu na vámi požadovaných akcích 
- Možnost zaškolení vašeho člověka 
- Možnost uskladnění 
- Připravíme vaši mobilní dráhu s překážkami 
- Zajistíme slušné zacházení veřejnosti s traktory pro delší      
   živostnost 
 
SERVIS:
- postaráme se o vaši techniku a zajistíme provoz na akcích 
- základní opravy a amortizace jsou v řádu tisíců ročně

POPIS:
- životnost - minimálně 2 roky 
- traktory vydrží velmi hrubé zacházení  
       (při nárazech, i když na traktor omylem sedne dítě)
- doba provozu - 1 baterie = 4 hodiny

PRONÁJEM NAŠÍ TECHNIKY  
PRO VAŠE AKCE
+ STAVBA KAPOTY NA ZAKÁZKU  
Postavíme vám vlastní kapoty.  
Pronajmeme vám naši techniku. 
Provoz na mobilní dráze s překážkami která se dá přizpůsobit do 
jakéhokoli prostoru a terénu. 
O nic se nemusíte starat.

ORGANIZACE PROGRAMU NA AKCÍCH: 
- Pro provoz použijeme vlastní traktory, baterie, techniku  
   a příslušenství
- Technik zajistí případné opravy přímo na místě  
   pro nepřetržitý provoz 
- Zajistíme 100% provoz traktorů dvěma členy našeho       
   týmu na vámi požadovaných akcích
- Riziko provozu, náklady a opravy škod je na nás

SERVIS:
- zajistíme servis pro provoz na akcích

POPIS:
- traktory vydrží velmi hrubé zacházení  
       (při nárazech, i když na traktor omylem sedne dítě)
- doba provozu - 1 baterie = 4 hodiny



 

PROGRAM NA VELETRHU ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY



 

FARMÁŘSKÝ DEN



 

REFERENCE


