
Szeretnétek egy céges 
rendezvényt, amelyre 
mindenki emlékszik?

A Bátor Tábort próbáltátok már? 

Ha igen, tudjátok miről beszélünk…

Ha nem, lapozzatok!



Miért olyan különleges 
helyszín a Bátor Tábor?
Különleges kívül, mert tele 
van felfedezésre váró helyekkel
a csónakázótótól a lovardáig.

Különleges belül, mert felszereltsége 
minden igényt kielégít, a projektortól 
a melegkonyháig.

És különleges legbelül, mert minden 
kibérelt órával beteg gyermekek 
gyógyulását támogatjátok.

„Céges rendezvényeinkhez 
a Bátor Tábor olyan sajátos
atmoszférával rendelkezik, 
amit máshol nem tudunk 
megtalálni.” 

Bartusné Ördög Mária 
HR igazgató, Strabag PFS
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Mondj egy számot – 
hányan jönnétek?

Ha 10-en, 
kaptok egy 
saját kis házat.

Ha 164-en, 
megkapjátok mind 
a 10 házat!

Ha 200-an, megtölthetitek 
a nagy konferenciatermet.
  

Ha 1000-en,  akkor sajnos nem tud 
mindenki itt aludni, de nappal belakhatjátok 
a teljes 43 ezer négyzetmétert…
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Miket csinálnátok? 
Például ilyeneket?

CÉgeS CSAPATÉPíTÉS
Jöhet! A kalandpálya szédítő 

magasában valódi közösséggé 
kovácsolódhattok.

WorKSHoP
Semmi akadálya! Akár 12 külön 
teremben folyhat egyszerre az 

elmélyült munka.

TrÉning
Itt a helyetek! Kivetítőt nem kell 

hozni, de a hangosítás és a vezeték 
nélküli net is alapfelszereltség.

vállAlATi Buli
Naná! Lovagolhattok, focizhattok, 
vagy épp grillezhettek a tóparton.
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no és akkor lássuk az extrákat! Mit kínálunk?

SzolgálTATáSoK Komplett catering akár speciális menükkel | Testre szabott szervezetfejlesztő 
tréningek | Izgalmas csapatépítő játékok | Vizsgázott animátorok | Rendszeresen ellenőrzött eszközpark 
| Kerekesszékesek által is használható magaskötél-pálya több mint 20 játékelemmel

TereK, eSzKÖzÖK, ProgrAMoK Magaskötél-pálya | Íjászat | Fedett lovarda 
Kézműveskedés | Evezés | Horgászat | Műfüves focipálya | Fedett streetball pálya
Rejtekerdő | Pingpong | Csocsó
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„A vezetés másképp vett itt 
részt a tréningen. Örömmel léptek 
be új szituációkba, szerepekbe. 
Ekkora büdzséből ennél jobb 
hatást nem lehetett volna elérni. 
Soha nem mennénk újra hotelbe.” 

Molnár Csaba 
közösségfejlesztési igazgató, 
MagNet Bank
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Mit is mondhatnánk még?

Kiadványterv: 

egy tábor korántsem „tábori” körülményekkel: vidám 
természeti környezetben álló modern, jól felszerelt és 
gyönyörűen karbantartott komplexum, minden szobához 
fürdő, egyedülálló atmoszféra.

Könnyű megközelíthetőség: a helyszín Hatvan, 
Budapestről autópályán 40 perc alatt elérhető.

Komoly referenciák: a 2007-es felújítás óta száznál 
több rendezvény, 10 és 1000 fő közötti létszámokkal.

Profi stáb: rugalmas és készséges kapcsolattartók.

Társadalmi felelősségvállalás: a helyszín bérlésével 
a Bátor Tábor Alapítványt, azaz súlyosan beteg gyerekek 
gyógyulását támogatjátok.

Meggyőztünk? Kérjetek ajánlatot!
e-mail: trening@batortabor.hu
Web: batortabor.hu/rendezvenyhelyszin

„A hatvani táborban egy 100 fős 
csapatépítő tréning kapcsán jártam 
először, és elvarázsolt a hangulat, 
a munkatársak lelkesedése, 
a profizmus és maga a nagybetűs 
ügy, amihez egy ilyen rendezvény 
kapcsán kicsit hozzájárulhattunk.”

Balogh emese
értékesítési vezető, 
VitalEurope
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