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I. Bevezető 
Helyszín: Katica Tanya Élményközpont – Magyarország vezető él-
ményközpontú, őshonos magyar állatokat, hagyományőrzést be-
mutató központja, számos kül- és beltéri játszóalkalmatossággal.  

A Katica Tanya építőelemei:  

1. Élményközpont 
2. Turistaház (turistaház kategóriájú szállás), kemping  
3. Katica Porta (turistaház kategóriájú szállás) 
4. Faházikók (turistaház kategóriájú szállás) 
5. Apartman házak (5 ház, egyenként 4-7 fő részére) 
6. Sportpályák 

Az Élményközpont szolgáltatásai napi belépőjegy váltásával vehetők igénybe, melynek ára: 1450-2000 Ft/fő/nap, az év idő-
szakától és a csoport méretétől függően. 

Hitvallásunk szerint a természetben eltöltött idő nem pó-
tolható mással. A kétkezi munka, a kézműves tevékenysé-
gek, az ügyességi feladatok, egy működő gazdaság minden-
napjainak megismerése, valamint ezen élmények közös át-
élése számtalan lehetőséget ad az önismeret növelésére, 
csapatszellem fejlesztésére, kommunikáció javítására, vala-
mint munkatársi kapcsolatok építésére. 

Kinek ajánljuk? Cégek, intézmények, baráti társaságok, klu-
bok számára kínálunk saját élmény alapú csapatépítési le-
hetőségeket, vagy családi programot. Fontos, hogy a mun-
katársak kiszakadva a hétköznapi rutinfeladatok köréből, a 
közös munkán kívüli feladatokban is együtt dolgozzanak. A 
kötetlen forma biztosítja új csapatok összeszokását, régi 
csoportok számára új élmények szerzését. A résztvevők ké-
pet kapnak saját és társaik képességeiről, kiderülhet ki a 
legjobb vezető, ki a legerősebb, ki a legviccesebb. Baráti tár-
saságok számára is a hétköznapokból való kilépést jelent-
hetik a különböző feladatok a közös emlékek szerzése so-
rán. A csapattagok minden feszültséget kiadhatnak maguk-
ból az erőt, furfangot igénylő feladatok közben, szabad le-

vegőn lehetnek, megismerkedhetnek a vidéki, középkori élet szépségeivel. 

A következő oldalakon felsoroljuk azokat az elemeket, amelyekből össze lehet állítani egy tetszés szerinti programot, igény 
esetén ellátással és szállással.  

A felsorolt árak szállás igénybevétele esetén a 100 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót nem tartalmazzák. 

Annak érdekében, hogy vendégeink igényeit a legmagasabb színvonalon elégíthessük ki, kérjük, a programok, valamint ellá-
tás kapcsán felmerülő pontos igények előzetes egyeztetésére szíveskedjenek időt szánni.   
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II. Testünket, érzékeinket mozgósító programok  
Csapatkovácsoláshoz tapasztalataink szerint először fizikai értelemben érdemes kimozdulnunk a saját komfortzónánkból. 
A nagyrészt friss levegőn átélt, némi testi, fizikai erőpróbát, mozgást igénylő feladatok elvégzését követően nyitottabbá, 
oldottabbá válhatnak a résztvevők. 

1. Tréfás népi játékok – ügyességi, erő- és bátorságpróba 
A csapatokba szerveződő társaság tagjai egymás ellen küzdenek a különböző próbatéte-
leken. Az alábbi kihívások szerepelhetnek az erőpróba során:  

1. Tojáselkapás: párok egymással szemben tojást dobnak egymás felé, amit el  kell kapni. 
A kihívás akkor kezdődik, amikor a párok távolodnak egymástól.  1 vagy 2 tojással 
lehet játszani. 

2. Kötélhúzás: egy hosszú kötél mindkét végére egyenlő számú versenyző áll, egyszerre 
elkezdik húzni a kötelet; amelyik csoport a kötéllel elhúzza ellenfelét, az a győztes.  

3. Lépegetés: a rajtvonaltól indulva egy nagy „deszkacipőben” többen együtt lépkedve 
érik el a célt, igazi csapatmunkán keresztül. 

4. Zsákban futás: futóverseny úgy, hogy egyik, vagy mindkét lábunk egy zsákban van. 
5. Diótörés vakon: a páros egyik tagja egy cső tetejéről elindítja a diót, a másik a cső alján igyekszik kalapáccsal akkor 

ütni, amikor becslése szerint a dió épp kibújik a fém csőből. 
6. Fafűrészelés: hagyományos kézi fűrésszel történő faaprítás párosával. 
7. Favágás: farönk átvágása fejszével, itt az erő csak az egyik tényező. 
8. Farönk hasítása: nagyobb farönköket ki tud kevesebb mozdulattal hasítani? 
9. Szögbeverés: gerendába, minél kevesebb kalapácsütéssel, jobb, illetve bal kézzel.  
10. Kő- és sodrófahajítás: célunk, minél távolabbra dobni ezeket az eszközöket. 
11. Íjászverseny 
12. Csatacsillag célba dobás: középkorban használatos eszközzel. 
13. Toldi Miklós próba: különböző méretű és súlyú „kocsirudak” kitartása. 

 
Költségek:  

• csak kedvtelésből, azaz nem verseny részeként 600 Ft/fő, 1 animátorral kb. 60 per-
ces program 

• csapatversenyszerűen 3 animátorral, 60-90 perces program 1000 Ft/fő 
• igény esetén a résztvevők maguk is lehetnek animátorok, ekkor 

egyedi az árazás. 

2. Kültéri csúszdapark 
Közép-Európa leggyorsabb szárazcsúszda parkja, ahol Szellő (4.5 m), Szélvész 
(7m) illetve Tornádó (10 m) csúszdákról suhanhatnak vagy száguldhatnak alá 
a bátrak hófánkok segítségével. Rendezhető gyorsasági csúszóverseny, de 
terhelés-tesztnek sem utolsó, hiszen a hófánkokat mindenkinek magának kell 
f elhúznia a csúszda tetejére! 
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3. XIII. századi Lovagvár és Óriás hajítógép 
 

A XIII. századi palánkvárunkban elevenedik 
meg a „Középkori lovagok nyomában” el-
nevezésű program. Ebben korabeli ismere-
tekkel rendelkező hagyományőrzők mutat-
ják be a kor fegyvereit, ruházatát és szoká-
sait. A programba igény szerint beépíthető 
vívásoktatás, övbirkózás, páncélpróba, be-
öltözés vagy akár „inkvizíció” is. Nálunk ta-
lálható a kontinentális Európa legnagyobb, 
középkori minta alapján készített, működő hajítógépe. Ez a gépezet képes egy 10 kg-os követ 100 méterre hajítani. A 
hajítógép egy állványra helyezett hideglőfegyver, amelyet a puskapor feltalálása előtt az ókorban és a középkorban ost-
romgépként használtak. A hajítógépek az egyszerű emberi erővel mű-
ködtetett lövedékvetőkhöz képest nehezebb lövedékeket nagyobb tá-
volságra képesek eljuttatni. Nappal egy kőgolyót lőhetnek vele, szürkü-
let után pedig az igen látványos tüzesgolyó hajítására nyílik lehetőség. 

Már a hajítógép megismerése és használatának elsajátítása is élmény, 
pláne, ha ekkor igazi harcba csaphat át a játék. A megmérettetés során 
a lövési távolság és a lövési gyorsaság szolgálhat a mérés alapjául. Mű-
ködtetéséhez nem csak erőre, de szellemi találékonyságra is szükség 
van. Egy lövéshez 4 segéd szükséges. 

Költségek:  
• A 1,5 órás lovagi program díja 700 Ft/fő 
• 10 000 Ft/hajítás 

 

4. Pedálos gokartok 
Gokart verseny a felnőttek számára is használható DINO Cars gokartok 
használatával, saját pályán. Egyszerre 3-4 versenyző küzdhet a pályán.  

Költségek:  
• a gokartok használatát a belépődíj tartalmazza, nincsen több-

letköltsége, ekkor más vendég is tartózkodhat a pályán, 
• ha verseny nélkül kívánják igénybe venni a gokartokat, de a pálya kizárólagos használatával, úgy a költsége 8 

000 Ft/óra/10 gokart 
• verseny lebonyolítása: további 7 000 Ft/óra 2 animátorral.  

 

5. Erdei drótkötélpálya 
Nálunk található a Dunántúl leghosszabb hevederes lecsúszója, amely 190 
méter hosszú és 20 méterrel halad a föld felett. Emellett van még egy 120 
méteres lecsúszónk, egy-egy erdei drótkötélpályánk gyermekeknek, tizen-
éveseknek és felnőtteknek, ami a „Gőz kieresztésére” vagy akár verseny-
szerű teljesítés céljára is ideális. 
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Költsége: 
• 1 890 Ft/fő/90 perc. Egyidejűleg max. 25 fő tudja használni a pályákat. 

 

6. Kiütlek játék 
Ezen a 8 személyes játékon garantált a jókedv, kacagás és közben még 
egy intenzív kardio-edzésnek is beillik! Egy biztonságos, felfújt szivacs-
felületből álló „küzdőtéren” a talpon maradás a cél, miközben két 
forgó akadály próbálja a résztvevőket leteríteni. Egyszerre nyolc sze-
mély szállhat ringbe. Használata max. 100 kg-os testsúlyig engedélye-
zett. A játékban 1 menet használatát tartalmazza a belépőjegy, további 
menetek ára: 300 Ft/fő/menet. Csapatversenyre, páros versenyre egy-
aránt remekül használható. A nézősereg drukkolhat, ők sem unatkoz-
nak a 3.5 perces „menet” ideje alatt. 

7. Beltéri óriás csúszdaház és felnőtt játszóterep 
Nálunk található Közép-Európa legnagyobb száraz, 7 pályás, fedett óriás 
csúszdaparkja, ahol a 4.5 és 6.5 méter magas csúszdákon a szabadesés 
érzése is megtapasztalható. A piros hirtelencsúszdán bárki úgy érezheti 
magát, mintha ejtőernyős ugrást hajtana végre. Itt található a hazákban 
egyedülálló kétszintes felnőtt és négyszintes gyermek játszólabirintus, 
ahol mindenki próbára teheti ügyességét, kreativitását és problémameg-
oldó képességét, amelyet akár időre, akár feladattípusra vonatkozóan be-
mutathat. Ideális helyszín csapatversenyekhez is. 

Költsége:  
• a játszóház használatát a belépődíj tartalmazza. Ebben az eset-

ben más vendégekkel együtt használhatják a létesítményt. 
• A felnőtt játszóház és csúszdaház használatának kizárólagos díja: 

10 000 Ft/óra. 
• Verseny szervezése 1 fő animátorral: 3 500 Ft/óra.  

 

8. Bolyongó – Óriás labirintus  
Egy Európában egyedülálló 530 m2-es falabirintus változtatható 
elrendezéssel. A Bolyongóban elrejtettünk 4 betűt, ezeket kell 
megtalálni, a „Bolyongó menetlevelet” kezelni, majd kijutni a la-
birintusból. Az nyer, aki a leggyorsabban lyukaszt és leghama-
rabb jut ki.  

Először lehet egyénenként, aztán 4-8 fős véletlenszerűen vagy 
tudatosan összeállított csapatokban versenyezni. Az egyéni „fu-
tam” után a versenyzők megbeszélhetik a tapasztalatokat, mie-
lőtt nekivágnak a csapatversenynek. A cél a csapatversenyben is 
ugyanaz: minél hamarabb összegyűjteni a 4 betű lyukasztást.  



 
 

Katica Tanya, 7477 Patca, Faluvég  Tel: +36 30 411 6002  Email: info@katicatanya.hu, Honlap: www.katicatanya.hu  

 

 

Katica Tanya – Az élmények hazája – 7 
              

A labirintusban 3 emelvény is található. Az egyikről a nem versenyzők segíthetik csapattársaikat, míg a másik két emel-
vényen maguk a „bolyongók” tudnak tájékozódni, hogy merre is járnak. Mivel a falak a labirintuson belül teljesen egyfor-
mák - csupán néhány felirat segíti a próbázókat- így nagyon könnyű elveszíteni a tájékozódási képességet és az „előre-
hátra-jobbra-balra” irányokat. 

Költségek:  
• Az önálló bolyongás díját a belépődíj tartalmazza. 
• Amennyiben csapatverseny szerűen kívánják használni, animátor közreműködésével: 3 500 Ft/óra. 

9. Akadálypálya 
Az Élményközpont területén található egy 8 állomásos ügyességi akadálypálya. Könnyebb-nehezebb akadályokkal 
tarkított. Lehet csak kedvtelésből, vagy versenyszerűen is használni. 

Költségek:  
• Kedvtelésből végezve díjtalan 
• Ha versenyszerűen használják, 3 500 Ft/animátor/óra (max. 10 animátor) 

10. Rekeszépítő 
Igazi „bizalmi” játék. Négy ember játssza egyszerre: egy maga alá épít-
kezik, két társa tartja a biztosító kötelet, míg a negyedik csapattag 
adogatja a rekeszeket.  

Költsége:  15 000 Ft/óra. 

11. Sportpályák 
A Katica Tanyán található 2 kispályás focipálya, 1 röplabda pálya és 1 
beltéri pingpongasztal. 

Költségek: 
• A pályák használatát a belépődíj tartalmazza. 

• Ezek „falusi” focipályák, a 4 sarkuk van kitűzve. Amennyiben kérik, fehér jelölést húzunk a pályák oldalvonala-
ira, melynek költsége 1 000 Ft/pálya. 

12. Reflexkapu-Kapj el, ha tudsz!   
Igazi koncentrációs játék. A 8 beszorított rúd véletlenszerűen esik 
ki, így a játékos sosem tudja, hogy közülük melyiket mikor kell el-
kapnia. A feladat: elkapni a kieső rudat, mielőtt az földet ér és visz-
szahelyezni, mielőtt a következő leesik. 

Költségek:  
• Egy egyszeri rövid oktatást követően a játék használatát 

a belépődíj tartalmazza, max. 2 óra időtartamban. 

• Ha hosszabb ideig van szükség a Reflexkapura, annak díja 
3 000 Ft/óra.  
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13. Vízi lövölde – luficsúzli 
Egyszerre ügyességi és mozgáskoordinációs játék. A cél, hogy a vízzel 
teli lufit belőjük az „ellenfél” ablakán, ezáltal lefröcskölve őt. Ügye-
sen kell lőni, mert könnyen öngólt lőhetünk, saját magunkat vizezve 
össze. 

Költségek:  
• egyszeri oktatást követően a játék használata: 25 Ft/lufi. 

 

14. Focibiliárd 
Az országban egyedülálló attrakció a foci billiárd. A feladat ugyanaz, 
mint egy normál billiárd esetében, csak nem dákóval, hanem lábbal 
kell a golyókat a lyukakba juttatni. 2-4 fő játszhatja egyszerre, tu-
catnyian szórakozhatnak.  

Költségek:  
• 1090-1590 Ft/ 30-60 perc 
• Több mint 4 óra esetén, 2500 Ft/óra 

 

15. Telibe Találda 
Fedett pajta 10 légágyúval, többszáz, sűrített levegővel kilőhető szivacslabda, két 
térfélen. Két, egyenként 5 fős csapat küzdhet meg egymással egyszerre. Kedvezőt-
len, esős, szeles időben is használható, mert fedett és oldalvédett területen talál-
ható.  

 

16. Kézi kompok, pontonhíd, csónakok, vízibiciklik 
A tavi attrakciókat azoknak ajánljuk, akik a sza-
badtéri kikapcsolódást egy kis merészséggel kí-
vánják párosítani. A tó közepén található szi-
getre a mozgó pontonhídon lehet átjutni, vagy 
a kézi kompot használva saját erejével húzhatja át magát bárki a tó túlpartjára. A 
csónakok, vízibiciklik segítségével a tópartot a víz felől is felfedezhetik a látogatók. 

Nem árt egy szett váltóruha...  

Költségek:  
• A tavi attrakciók használatát a teljes körű belépőjegy tartalmazza. 
• Tavi versenyfeladatok animátorral: 3 500 Ft/óra. 
• A tópart kizárólagos igénybevételének biztosításához kérje egyedi 
ajánlatunkat.  
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17. Éjszakai túra tábortűzzel  
A Katica Tanyát körülvevő dombkaréj egy 4-5 km-es éjszakai túra ideális helyszíne. A táv felénél igény esetén egy tábor-
tűzzel és forralt borral, vagy egyéb itallal kedveskedünk vendégeinknek. 

Költségek:  
• A túra díja 1 400 Ft/fő (vezetéssel, forralt borral, ásványvízzel), minimum 15,000 Ft. 
• Pihenő nélkül: 600 Ft/fő (csak vezetővel), de minimum 8,000 Ft. 

 

18. További programok 
A Katica Tanya 50 féle választható programot ajánl a gazdálkodás, a természetismeret, a kézművesség és a hagyomány-
őrzés területein. 2016/17-es évre vonatkozó programajánlónkban további ötletek, programlehetőségek találhatók. 
Amennyiben konkrét elképzelésük van bármiféle programról, amiről itt nem találtak információt, természetesen azt is 
örömmel és szívesen megvalósítjuk tapasztalatainkra alapozva. 

  

19. Időjárás 
Az 1. pontban leírt Tréfás népi játékok rossz idő esetén is igénybe vehető, ebben az esetben egyidejűleg maximum 6 
programelem futhat.  A pingpongasztal, a Reflexkapu, a Telibe találda, valamint a Foci biliárd játékelemek szintén fe-
dett területen találhatók. További alternatív beltéri programokat szívesen biztosítunk fedett helyiségeinkben: 

• kenyér-, langallósütés kemencében 
• giga-memória 
• csocsó 
• billiárd 

• léghoki 
• kézműveskedés 
• (A focibiliárd és a Telibe találda játékaink fedett, de fűtetlen területen/helyiségben találhatók) 

 

III. „Szellemesség és szellemiesség” 
A fizikai „erőpróbát” követően, de akár anélkül is, képzett tréner segítségével kerülhet sor a csapatszellemet és 
kommunikációt, önismeretet és egymás megismerését fejlesztő gyakorlatokra, játékokra. 

1. Rövid bemelegítők 
Rövid, egyenként 15-20 perc időt igénylő játékok: 

• Evolúciós játék (mindenkinek meg kell találnia a saját párját az evolúció elvét követve) 
• Kérdezz, s megtudom, ki vagyok! (párbeszéd, kommunikáció révén találjuk ki, hogy milyen személyt, 

híres, ismert embert formálunk a társaink ötlete alapján) 
• Ki a gyilkos? / Zen obeliszk (csapatmunkát és csapattagok közti kommunikációt fejlesztő játék, rész-

letes instrukciók alapján közösen kell megválaszolni a kérdéseket – furfangos adatok alapján!) 

Költségek:  
• Képzett trénerrel 20 000 Ft/óra 
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2. Interaktív tréningek (4-8 órás) 
Hosszabb, (min. 4 órás, max. 1 napos időtartamú) interaktív workshop tréning modulokkal 

• MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)* Karl Gustav Jung munkásságára épülő pszichometriai módszer, amely a másság 
előítélettől mentes megismerésére és elfogadására tanít - az önismereti- és személyiségtípusok megismerése, egyes 
típusok erősségeinek megismerése képzett tréner segítségével történik* 

• Strengths Finder*– a Gallup intézet kutatásai alapján kifejlesztett módszertan, amely azt mutatja meg, hogy ki miben 
jó, és hogy tudja egy-egy munkatárs a saját 5 erősségével (a több mint 30 féle erősségleltárból) a csapat javát 
szolgálni. 

• Kulturális orientációk* a munkakapcsolatokban – a TMC (Training Management Corporation – member of Berlitz 
company) által kifejlesztett kultúramodell a kultúra 3 dimenzióját különíti el. A tréning során megismerjük ezeket az 
dimenziókat, illetve megismerkedünk a saját és munkatársaink, esetleg csapatunk kulturális preferenciáit bemutató 
kultúra térképével. 

Költségek:  
• képzett tréner óradíja (angol, ill. magyar nyelven): 20.000 Ft/óra. 
• MBTI workshophoz előzetes kérdőív, illetve angol nyelvű ismereti anyag: 30 EUR/fő (a workshopot megelőzően 

min. 3 héttel szükséges megrendelni) 
• Strength Finder: előzetes kérdőív, illetve angol nyelvű ajánlott könyv: 20 USD/fő (a workshopot megelőzően 

min. 3 héttel szükséges megrendelni) 
• Cultural Orientation Indicator (angol nyelven elérhető): előzetes kérdőív, illetve tananyag: 20 EUR/fő. 
• terembérlet díja az egyéb igénybe vett szolgáltatások függvénye. 

 
A*-gal jelölt programok megrendelését megelőzően képzett tréner(ek) elérhetőségének egyeztetése szükséges. A fenti 
programok sikeres megvalósításához a résztvevőknek szóló előzetes kérdőív kitöltése válhat szükségessé. A fenti szakmai 
programok angol nyelven is elérhetők.  

A programok lebonyolításához termeket biztosítunk, illetve igény és megfelelő időjárási viszonyok esetén a programok 
egy részét a szabadban is meg lehet rendezni. 

 

IV. Szállás és ellátás 

1. Szállás  
A Katica Tanya 2 téliesített turistaházzal (mindkettő 8 szobás, közös fürdőszoba, WC, konyha és társalgó) 4-12 férőhelyes, 
emeletes ágyakkal berendezett szobákkal rendelkezik. Emellett tavasztól őszig összesen 5 családi apartmanunkban (2, 
illetve 3 szobás házakban) 11 további szoba áll vendégeink rendelkezésére. 

Költségek:  
• Turistaház 45 főig, kizárólagos használattal (8 szoba):  113,500-119,000 Ft 
• Turistaház 70 főig, kizárólagos használattal (8 szoba): 139,500-147,900 Ft 
• Katica Porta 30 főig, kizárólagos használattal (8 szoba): 56,900-59,900 Ft 
• Katica Porta 42 főig, kizárólagos használattal (8 szoba): 76,900-83,900 Ft 
• Faházikók (igény szerinti árazás) 
• Apartmanok: 20,900-35,000 Ft/ház (~5000 Ft/fő/éj). 
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Igény esetén ajánljuk a Katica Tanyától 8.5 km-re található 23 szobás Hotel Kardosfa*** szolgáltatásait, illetve további 
szállásadó partnereinket. 

2. Ellátás 
A Katica Tanya Élményközpontban található melegkonyha és étterem ideális minden jellegű ellátási igény kielégítéséhez, 
legyen az egyszerű bekészítés, ebéd vagy éjszakai túra utáni meleg vacsora. Néhány példa: 

Bekészítés:  980 Ft/fő/alkalom 

• Krumplis/sajtos pogácsa (4 db/fő) 
• Ásványvíz (1 l/fő) 
• Kávé/tea (2 csésze/fő) 

Reggeli:   975 Ft/fő, választható ételek: 

• virsli mustárral 
• bundás kenyér 
• tea/kávé/gyümölcslé 

• szalonnás, hagymás rántotta 
• felvágott, sajt, primőr zöldségek,  
• croissant 

Ebéd:  2490 Ft/fő (2 irányadó menü-variációt megadunk, de egyéni igény szerint alakítható) 

• Falusi aranyló tyúkhúsleves 
• Baconben sült, csirkemájjal töltött sertésborda 

kemencés burgonyával, fokhagyma mártással 
•  Gyümölcsös pohárkrém 

 

• Zselici raguleves friss kaporral, gombával 
• Csirkemell steak paradicsommal, cukkinivel, füs-

tölt sajttal csőben sütve, vajas rizibizi körettel 
• Csokoládés darafelfújt erdei gyümölcs szósszal 

Vacsora:  1950 Ft/fő 

• Vaddisznó pörkölt  
• Galuska 
• Savanyú uborka 

• Rostonsült csirke 
• Gánica (Dödölle) 
• Vitaminsaláta 

Ezek természetesen csak irányadó árak és ételjavaslatok, igény esetén szinte bármilyen ételt elkészítünk. 

Hagyományos disznóvágás 

Szívesen ajánljuk még a disznóvágást, mint hamisítatlan falusi programot, helyben nevelt mangalicát vágunk (ami a köz-
hiedelemmel ellentétben nem zsíros). Egy 120 kg körüli állat teljes körű feldolgozása, elcsomagolással (hurka, kolbász), 
hagyományos ebéddel 180 000 Ft+3 900 Ft/fő, amely a következőket tartalmazza:  

• Érkezéskor házi pálinka 

• Sült hagymás vér 

• Orja leves 

• Pecsenye 

• Tört burgonya 

• Dinsztelt káposzta 

• Házikenyér 

• 0,5 l bor/fő 

• Sült kolbász és hurka 

• Töpörtyű 

• A maradék elcsomagolása (pecsenyezsír, hurka, 
kolbász, oldalas)
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V. Referenciáink (ők már legalább egyszer jól érezték magukat nálunk): 
- TESCO Magyarország Dél-dunántúli Regionális Központ és Áruházak 
- Mofém-Teka Magyarország Kft. 
- Hewitt Magyarország Kft., Budapest 
- Carnation Group 
- Unicredit Bank 
- B.Braun Avitum Hungária Zrt.,  Kaposvári és Dél-Dunántúli Központok 
- KIKA Áruház, Pécs 
- GRIMAS Kft., Budapest 
- Gamma Control Kft, Szeged 
- Fusetech Kft., Kaposvár 
- Lakics Gépgyártó Kft. kaposvári üzeme 
- E.ON Hungária Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Központja 
- Egererdő Zrt. 
- Pécsi Tudományegyetem Pályázati és Innovációs Intézete 
- Somogy Bróker Kft. 
- Szigetvári Takarékszövetkezet 

Örömmel készítünk Önöknek egyénre szabott ajánlatot konkrét igényeik ismeretében! 

 

Patca, 2017. szeptember 

Handó János ügyvezető, ötletgazda-tulajdonos  
Handó Eszter coach, tréner-tanácsadó, ötletgazda-tulajdonos  


