INCENTIVOS

Incentivos
O segredo para manter os seus
melhores
colaboradores
motivados!

Organizamos programas
incentivo
diferentes
Portugal,
ajustando
atividades aos objetivos
empresa e do grupo.

de
em
as
da Você sonha, nós criamos,
obtém-se sucesso!

Cada programa é único e pode
incluir
atividades
de
estreitamente de relações e de
consolidação de equipas.

A nossa equipa está preparada
para realizar qualquer evento
que deseje, desde pequenas
reuniões empresariais a grandes
eventos internacionais, sempre
disponível e aberta a novos
desafios. Quer seja uma reunião
de associados, ativação da sua
marca, uma jantar de gala ou um
evento público.
O nosso objetivo é o Vosso
sucesso.

Nós organizamos e garantimos
que o seu evento decorrerá sem
contratempos..

Incentivos
Golfe
Portugal é um dos melhores destinos do mundo para a
prática de golfe. Ofereça ao seu grupo uma experiência
enriquecedora e diferente e teste as capacidades num desporto
que obriga a concentração, resiliência e calma.

Portugal Costeiro em Todo-o-Terreno
Com uma das mais ricas e belas linhas costeiras da Europa,
Portugal é um paraíso para a condução em todo-o-terreno.
Neste tour é possível visitar as praias da Ericeira, Peniche
bem como a Nazaré onde foi surfada a maior onda do
mundo, e muito mais.

Cruzeiro no Douro
A região do Douro, origem do famoso Vinho do Porto, é a
mais antiga região vinícola demarcada do mundo. Visite esta
região com as suas gentes e cultura únicas para ter a
experiência de uma viagem com paisagens deslumbrantes bem
como deliciosos vinhos e gastronomia.

Incentivos
Portugal em Bicicleta
Venha conhecer algumas das mais lindas paisagens do nosso
país em bicicleta e provar a gastronomia excecional e
saborosa assim como alguns dos melhores vinhos.

Surf
Quando se fala de surf em Portugal é difícil escolher apenas um
local. Ao longo de 850 km de costa há mais de 80 locais oficiais
para a prática deste desporto com verdadeiros paraísos para
surfistas durante quase todo o ano. Desfrute de uma experiência
libertadora através do contacto com a natureza e o mar.

A Experiência do Fabrico do Vinho
Os participantes desempenharão o papel de produtores de vinho
e passarão por todas as etapas de desenvolvimento de um vinho
bem como conhecer as uvas, variedades e características da
vindima; o processo de fabrico do vinho e finalmente a
mistura. Esta etapa pode fazer-se apenas com variedades de
uma região ou através da combinação de regiões diferentes com
características também elas diferentes.

Serviços:
•

Locais

•

Catering

•

Estruturas, som e luz

•

Espetáculos e entretenimento

•

Decoração e mobiliário

•

Transporte e alojamento

•

Ativação de marcas

•

Congressos e conferências

•

Protocolos

•

Receção e colaboração

