Zážitek na elektrokole pro vaše zaměstnance a partnery.
V ekolo.cz propagujeme elektrokola.
Ale jak máme propagovat něco o čem nevíte, jaké to opravdu je?
A proto jsme se rozhodli, že budeme organizovat vyjížďky:

Nabízíme bezplatný výlet na elektrokolech pro vás a vaše lidi.
Aby kdokoli z vašich zaměstnanců, i ti – nebo převážně ti – kteří nemají k „cyklistice“ žádný vztah
(jízda na elektrokole není cyklistika, bavíme-li se o sportování), mohl na vlastní kůži vyzkoušet o
„čem vlastně to elektrokolo je“.
Proč to děláme? Chceme, aby se lidé začali dopravovat na elektrokolech. Aby je uměli správně
ovládat i ve městě a nebáli se nástrah, které přináší. A také aby se naučili, kudy se na elektrokole dá
jezdit a zjistili, jak je to jednoduché a zábavné.
V ekolo.cz máme flotilu více než 50 elektrokol k půjčování. Ty se nabízí v Půjčovně ekolo.cz
(www.pujcovna.ekolo.cz) k pronájmu na 1-14 dnů. Většinou ale přes týden je vždy alespoň 10 e-kol
volných a můžeme je tedy využít k vyjížďkám.
Co tedy nabízíme? Dohodněte se s kolegy, kdy mají čas. Ideální je pozdní odpoledne 17-18 hodina
nebo ráno od 9. Zavolejte mi a dohodneme konkrétní termín. Potkáme se v ekolo.cz (naproti
Thomayerově nemocnici v Krči) na terase, povíme si něco málo o trase, každý si vybere typ e-kola
které mu sedne, naučíme se e-kolo zapnout a ovládat a vyrážíme na trasu. Vyjížďka je fajn asi v 8-10
lidech, pokud by zájemců bylo více, můžeme jet ve skupinkách.
V okolí je spousta míst, kde určitě ani rodilí Pražáci nikdy nebyli, můžeme se vydat do Prokopského
údolí, do Krčského lesa a na Chodov, nebo se projedeme centrem Prahy. Jak se dohodneme. Celá
cesta i se zastávkou v občerstvení trvá asi 2-3 hodiny.
Cíl je opět v ekolo.cz, kde je připravená káva a můžeme si ještě chvíli povídat o záludnostech
dopravy na kole v Praze, vymýšlet konkrétní trasy atd. A samozřejmě si lze v klidu prohlédnout,
kolik různých typů a modelů elektrokol už existuje.
Co za to chcete? Nic. Opravdu – nejsme ani zážitková agentura ani neděláme teambuildingy.
Chceme se s vašimi lidmi rozdělit o ten zážitek ze svobody a radosti, které elektrické kolo ve městě
umí nabídnout.
A co k tomu potřebuji? Také nic. Na elektrokolo nepotřebujete žádné sportovní oblečení. Pokud
preferujete jezdit s přilbou, vezměte si svojí nebo vám nějakou půjčíme.

Líbí se vám moje nabídka? Skvělé!
Budu se těšit na Váš mail nebo na zavolání a dohodneme detaily termínu a trasy.
Srdečně zdraví
Jakub Ditrich z ekolo.cz
Můj tel.: 777.797.009
Můj mail: jd@ekolo.cz

