
O nás

  

Spoločnosť Tramtaria Slovakia, s. r.o. je dynamická spoločnosť zameraná na širokú ponuku
služieb pre podnikateľské subjekty, samosprávu, štátnu správu, školstvo, neziskový sektor, ale
aj individuálnych klientov. Hlavnou devízou spoločnosti je skúsený, kreatívny a flexibilný
kolektív, stabilné portfólio klientov s rastúcim trendom, schopnosť vycítiť, zadefinovať a pokryť
chýbajúcu ponuku, seriózny a profesionálny prístup a v neposlednom rade referencie spojené s
kvalitou a kvantitou.

  

Veľkou výhodou pre našich klientov je naša široká a pestrá ponuka, ktorej využívanie prináša
množstvo benefitov formou balíčkov, zliav a akcií.

  

Pozornosť klientov upriamujeme na tím našich pracovníkov a animátorov, ktorý je stabilný,
školený, zodpovedný, s profesionálnym prístupom.

  

Kvalitu prípravy a realizácie podujatí garantuje náš kolektív, ktorý má viac ako dvadsaťročné
skúsenosti z realizácie stoviek eventov, kampaní, kultúrnych, športových, osvetových,
vzdelávacích, pobytových a iných podujatí...

  

V našej ponuke okrem iných služieb nájdete:

    
    -  realizáciu eventov, firemných podujatí, kampaní na kľúč alebo dielčích služieb...  
    -  prenájom zábavných atrakcií, sprievodné aktivity, animácie, tvorivé dielne, maľovanie na
tvár...   
    -  kompletný staff servis, organizačné zabezpečenie, hostesing, pomocný personál...  
    -  vypracovanie návrhov na podujatia, dramaturgie, scenára, kreatívne spracovanie...  
    -  zabezpečenie služieb spojených s ozvučením, osvetlením, pódia, catering, výzdoba,
ohňostroj...   
    -  zabezpečenie vystúpení hudobných a tanečných zoskupení, moderátorov, kúzelníkov,
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klaunov, šermiarskych a sokoliarskych skupín, bublinová show a iných od lokálnych po hviezdy
slovenského a českého showbiznisu...   
    -  zastupovanie a exkluzívne zastupovanie umelcov a iných produkcií...  
    -  realizácia detských súťaží, workshopov, tematických podujatí...  
    -  realizácia škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, školských a iných výletov, expedícií,
okružných výletov, pobytové podujatia pre školy na kľúč, výchovných koncertov, osvetových
podujatí, prenájom atrakcií na MDD, karneval, Mikuláša, podujatia a výlety pre zamestnancov
škôl...   
    -  realizácia vzdelávacích aktivít, zážitkových kurzov, teambuildingov, workshopov,
seminárov, konferencií, prednášok, tvorivých dielní...   
    -  realizácia podujatí pre rodiny s deťmi, rodinných výletov a víkendov, tematických
víkendov, rodinných expedícií, prednášok, narodeninových osláv, babysitting, kurzy,
workshopy...   
    -  prevádzkovanie detských kútikov  
    -  realizácia zájazdov na výstavy v Bratislave, Trenčíne, Nitre a Budapešti...  
    -  realizácia expedícií a zájazdov pre individuálnych klientov, realizácia podujatí pre
kolektívy na kľúč...   
    -  pre deti a mládež realizujeme tematické prímestské tábory, pobytové tábory na Slovensku
a v zahraničí, expedície, výlety, tematické pobyty...   
    -  predaj reklamného priestoru v tlačovinách /ZOO Noviny, mapy, knižné publikácie,
VoľnoČASák a iné/, plošnej reklamy na atraktívnych miestach /interiérové ihrisko Jaymo, ŠZA
Alejová, RA Alpínka, ZOO Košice a iné/, reklama v rámci kampaní k vlastným podujatiam
/Hravenisko, JenisejFest, Detské vianočné dielne, koncerty, divadelné predstavenia a iné/ a iné
formy...   
    -  realizácia vlastných podujatí /koncerty, divadelné predstavenia, podujatia a projekty pre
širokú verejnosť/   
    -  obchodná činnosť  
    -  VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V ROZPRACOVANÝCH PONUKÁCH  

  

{attachments}
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