
LAVANDE AGENCY



Jsme eventová agentura, která pomáhá s organizací oslav a různých akcí pro 

děti i dospělé. Ke klientovi přistupujeme individuálně a náš servis je vždy 

profesionální. Stejnou pozornost věnujeme jak široké veřejnosti a velkým 

firmám, tak i jednotlivcům a drobným podnikatelům.

Všechny naše eventy splňují hygienické nařízení vlády a Ministerstva 

zdravotnictví ČR.



Co umíme?

Společenské, firemní, komerční a soukromé akce na klíč 

Potěšte své kolegy nebo blízké skvělou 
akcí. Zařídíme pro vás firemní večírky, 

oslavy výročí firmy, společenské akce pro 
dospělé i narozeninové oslavy pro děti. 

Akce v obchodních centrech

Eventy v obchodních centrech jsou naše 
parketa. Zajistíme celý event od A do Z. 
Detailní program, doprovodné aktivity 

i spotřebitelské soutěže. 

Kreativní dílny a workshopy

Navrhneme a připravíme workshop vhodný 
k danému tématu včetně doprovodných 

aktivit. Zajistíme potřebný materiál, lektory 
a inventář. 

Catering a hostesingové služby 

Na vaši akci vám zajistíme chutný catering 
i s usměvavou obsluhou. Na prestižní akce 

zařídíme VIP hostesky. 



Dále pro vás zařídíme 

Event marketing Pronájem vlastního inventáře 

Dárky na míruMystery shopping Distribuce a propagace 

Technická realizace eventů



Akce pro obchodní centra



Akce v obchodních centrech od A do Z 

Téma včetně kreativních návrhů

Detailní program

Doprovodné aktivity pro děti i dospělé

Organizace spotřebitelské či věrnostní soutěže

Dekorace

Technické zajištění

Profesionální hostesky nebo promotéři

Účinkující a moderátoři 

Catering 



Jarní louka 
Pro obchodní centrum Europark již několikátým rokem vytváříme
rozkvetlou jarní louku přímo v pasáži centra. Tato netradiční
dekorace je tvořena záhony, které osázíme jarními květinami,
ozdobíme přírodními materiály a tematickými doplňky. Mezi záhony
jsou umístěny lavičky, kde si lidé během nakupování mohou
odpočinout a kochat se.

Jarní záhon tvoříme na přání klienta (např. ve stylu
vintage, Holandska, Japonska, Provence nebo
v konkrétní barvě).

Jarní louka je v pasáži OC umístěna tři týdny,
během kterých ji pravidelně zaléváme a provádíme
údržbu celé plochy louky.

Při realizaci záhonů navazujeme spolupráci
s nájemci OC např. hobby marketem, květinářstvím
nebo s obchody s domácími potřebami. Více fotek a video zde

http://www.lavande.cz/#!detail/81/Jarni-zahon


Spotřebitelské soutěže
Pro obchodní centra pravidelně několikrát ročně připravujeme
spotřebitelské soutěže, jejichž hlavním cílem je nalákání nových
zákazníků, udržení stávajících zákazníků a podpora prodejů
jednotlivých nájemců.

Jsme schopni zajistit akci na klíč dle požadavků
zadavatele, od návrhu konceptu akce po inventář a
dekorace. Navrhneme nejvhodnější formu
spotřebitelské soutěže – kolo štěstí, odměny za
nákup, stírací losy, věrnostní program atd.

Zajistíme partnery akce, ať už z řad nájemců
obchodního centra nebo externí partnery, kteří
poskytnou odměny a dary pro účastníky soutěže.

Akci je možné zakončit slavnostním vyhlášením s losováním o hlavní ceny soutěže.



Opening NC Fénix 

Během roku 2018 prošlo nákupní centrum Fénix rozsáhlou
rekonstrukcí a v říjnu 2018 jsme zorganizovali slavnostní
znovuotevření, v rámci kterého si návštěvníci mohli na pasáži
nákupního centra užít atmosféru pikniku. Připravili jsme pro ně
zdravé pohoštění, které rozdávaly naše krásné hostesky.

Kromě samotného pikniku mohly návštěvnice
využít i beauty zónu se službami profesionální
stylistky, v kreativní dílně si děti vyrobily podzimní
dekorace a na zahradě návštěvníci zasadili
podzimní květiny.

V rámci akce jsme rozdávali slevové knížky. 



Vánoce v OC VIVO! 
Již několik let spolupracujeme s obchodním centrem VIVO! Jednou z
akcí, které pravidelně pořádáme jsou vánoční eventy, kde mohou
návštěvníci nasát tu pravou předvánoční atmosféru. V minulých letech
se dospělí naučili míchat vánoční koření, ozdobili si medové perníčky,
děti využily kreativní koutek s tematickými omalovánkami.

Připravujeme i zónu vánočních zvyků, kde
návštěvníci vyzkoušejí tradiční české zvyky jako je
lití vosku, pouštění lodiček ze skořápek ořechů,
házení střevícem, krájení jablíček a líbání pod
jmelím. U každé tradice zajistíme, aby se
návštěvník dozvěděl, jak vznikla a jaký má význam.

Na památku si lidé odnesou fotografii z fotokoutku. 
V roce 2018 během odpoledne vznikla socha z ledu 
a proběhla autogramiáda hráčů HC Slavia Praha. Za 
zpěvu koled akci doprovodili skákající andělé. 

V OC VIVO! již tradičně vánoční akce vrcholí unikátním sletem anděla 
a rozsvícením vánočního stromu.



V obchodních centrech dále umíme připravit

✓ Den matek a otců

✓ Den dětí

✓ Den rodin 

✓ Den zdraví a krásy 

✓ Den slev

✓ Sv. Valentýn

✓ Halloween

✓ Bleší trhy

✓ Gastro dny

✓ Věrnostní programy

✓ Vánoční a Velikonoční akce 

✓ Zpátky do školy

✓ Rozdávání vysvědčení 

✓ Výstavy a vernisáže 

✓ Autogramiády 

✓ Charitativní akce 

... a s tím související dekorace, trhy 
či workshopy



Komerční akce 



Co vám můžeme nabídnout?

Připravíme nejen event dle vašeho přání, ale nabídneme i aktivity s ním
spojené. Dosáhnete tak většího úspěchu a celistvosti celé akce.

V rámci komerčních eventů nabízíme společenské a sportovní akce, zajistíme
promo vašich výrobků nebo služeb, připravíme POS materiály, obstaráme
profesionální hostesky a promotéry.



Skanska Panelstories
Víte, co je šedá voda, čistá energie nebo hmyzí hotel? Odpovědi na
tyto otázky se návštěvníci dozvěděli na interaktivní výstavě pro
školáky i dospělé pod názvem Skanska Panelstories, na které s
klientem spolupracujeme již třetím rokem.

Vždy na týden na různých místech v Praze
představujeme soubor šesti edukativních panelů,
které se věnují vybraným oblastem udržitelnosti a
zelené výstavby z pohledu stavební a developerské
společnosti.

Pro Panelstories jsme zajišťovali instalaci a
deinstalaci výstavy, přívod energií, opravy,
technické kontroly a čištění, propagační materiály,
komunikaci s úřady, školený personál, ostrahu
panelů, vedení průzkumu dopadů výstavy na
návštěvníky, zhotovení statistik, kontakt se školami
a jejich provázení po výstavě.



Při příležitosti premiéry druhé řady Fear The Walking Dead v ČR a
SR vznikla v naší produkci unikátní akce ZombieFest.

Stejně jako v Čechách na proslulém Mácháči,
tak i na Slovensku na populární Magio pláži, měli
návštěvníci příležitost zažít na vlastní kůži, jaké to
je být „živým mrtvým“, či potravou zombie při
smrtelně nebezpečném útěku přes překážkovou
dráhu.

Naše agentura zajistila lokaci, veškerý personál,
který zahrnoval fotografy, natáčecí štáb,
komparzisty, maskéry, dále pak life make-up pro
návštěvníky, hostesky, fotokoutek, tiskoviny,
techniky, inventář, překážkovou dráhu, dekorace
a produkci celé akce.

Fear The Walking Dead II

Na video se podívejte zde

https://www.youtube.com/watch?v=PGSSbfIIuRk


Prague Extreme walk 

V rámci projektu „Čistou stopou Prahou“ chtěl pražský magistrát
upozornit na problematiku znečištěného ovzduší netradiční akcí. Vznikl
tak Prague Extreme walk, který se uskutečnil během Dne bez aut, tedy
22. 9. v Křižíkově ulici.

Závod v chůzi, neboli Prague Extreme walk, byl
dlouhý přesně dva kilometry. Jeho smyslem bylo
poukázat na to, že 21 % uskutečněných jízd autem
v Praze je kratší než zmíněných dva tisíce metrů.

V rámci spolupráce s pražským magistrátem jsme 
produkčně a personálně zajistili celou akci včetně 
výstupního reportu pro klienta a fotodokumentace. 



Živnostník roku 

V hodnocení dosahuje maximální objektivity a
vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání
účastníků v jednotlivých krajích i v rámci celé
České republiky.

Pro tuto akci jsme zajistili šikovné promotéry,
kteří měli pro návštěvníky akce připravenou
soutěž v létání s dronem.

Živnostník roku je soutěž, která patří svým všeoborovým a 
regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. 



Future Port Prague je interaktivní technologická přehlídka roku s 
jedinečnou festivalovou atmosférou. 

Future Port Prague v roce 2018 představil
návštěvnicky atraktivních ukázky technologií
budoucnosti, mezi které patří drony, autonomní
a elektrické vozy, smíšená realita, roboti pro
průmysl i osobní použití, smart technologie či
novinky zaměřené na budoucnost energetiky a
zdravotnictví. V roce 2019 pak desítky řečníků
ze všech koutů světa diskutovaly o dopadech
exponenciálních technologií na život a byznys a
hledaly pozitivní scénáře budoucnosti.

Naše hostesky poskytovaly návštěvníkům
festivalu vybraný servis, navrhli jsme také řešení
stánků pro jednotlivé vystavovatele.

Future Port Prague 



Firemní akce 



Teambuilding ČS

V létě 2018 a 2019 jsme organizovali
teambuilding České spořitelny. Zaměstnanci
sjížděli v roce 2018 řeku Sázavu a o rok později
Jizeru. V rámci akce jsme zajišťovali dopravu
zaměstnanců, rezervaci lodí a dalšího vybavení,
občerstvení a kompletní servis a produkci na
místě.

Již několik let organizujeme také teambuíldingy nejen pro firmy.

Na začátku roku 2020 se pak zaměstnanci
stejné firmy sešli v Harrachově, aby si společně
užili víkend na horách. V rámci teambuildingu
jsme zajišťovali ubytování, dopravu, servis na
místě a produkci.



Výročí pivovaru Kolčavka 

Během akčního odpoledne plného kulturních
zážitků, soutěží o ceny a kreativní zábavy mohli
malí návštěvníci zhlédnout loutkovou pohádku,
zúčastnit se tvořivých dílniček a zatančit si
během odpolední dětské diskotéky. Pro
dospělé jsme přichystali karneval ve stylu Rio
de Janeiro.

V rámci akce jsme zajistili doprovodný program
a výtvarné dílny. Děti mohly využít malování na
obličej, vyrobit si strašidelné sušenkové lízátko,
lampión nebo postavičku z přírodních
materiálů.

V říjnu 2018 se v pivovaru Kolčavka uskutečnila oslava 4. výročí
založení pivovaru a zároveň i oslava 100. výročí vzniku republiky.
Akci pořádala Městská část Praha 9 ve spolupráci s Divadlem
GONG.



Skanska HOMERUN

Během Skanska HOMERUN se sešli jednotlivci, páry i celé
rodiny, aby společně zaběhli trasu dlouhou 2,5 km, užili si
spoustu zábavy, udělali něco pro své zdraví a pomohli dobré věci.

Peníze z registračních poplatků závodu totiž
Skanska zdvojnásobila a předala nadaci, kterou
vybraly samy děti.

Pro malé návštěvníky byla připravena Skanska
Zelená laboratoř - zajímavý stánek zaměřený na
ekologii. Dále pak skákací hrad nebo facepainting.

Kompletně jsme připravili také trasu závodu včetně
úklidu odpadků, zajistili personál, který pomáhal
závodníkům na trase a hostesky pro registraci
závodníků.



Soukromé akce 



Co vám můžeme nabídnout?

Připravíme pro vás narozeninové večírky, garden party, dětské oslavy,
svatby, večírky nebo rozlučky se svobodou.

Zajistíme celou akci včetně bohatého doprovodného programu, vhodné
lokace, cateringu, tiskových materiálů a zábavy. V případě, že si přejete
akci organizovat sami, nabízíme pronájem vhodného inventáře k vašemu
eventu.

Po skončení akce dodáme fotografie, fotoknihu či video, abyste měli
vzpomínku na vaši událost stále u sebe.



Dětská oslava 

Měsíčně náš tým uspořádá přibližně 80 narozeninových oslav
v obchodním centru Europark. Oslavy řešíme nejen v komerčních
objektech, ale i pro soukromou klientelu.

Pro Martina jsme připravili oslavu jeho 11.
narozenin. V rámci oslavy ve stylu „Minecraft“
jsme zajistili lokaci, zábavu v podobě laser game,
catering včetně narozeninového dortu, tematickou
výzdobu a tiskové materiály.

O rok později jsme měli na starost i Martinovu
oslavu 12. narozenin ve stylu James Bond. Oslava
byla opět kompletně produkčně zajištěna naší
agenturou.



Oslava 50. narozenin

V minulosti jsme organizovali oslavu 50. narozenin pro

významného klienta. Oslava se uskutečnila v resortu Na

kopečku blízko Nymburka a zúčastnilo se jí přes 30 hostů.

Pro klienta jsme zajistili prostory, ubytování,
rezervaci sportovních ploch, program a zábavu
na celý den a večer, catering, grilování i
nápoje dle přání oslavence. Hostům byly k
dispozici naše hostesky pro registraci i
organizaci programu. Děti mohli využít koutek
vybavený různými hrami a zábavnými
aktivitami.

V neposlední řadě jsme zpracovali grafiku pro tištěné
materiály a navigaci k celé akci.



Kreativní workshopy a dílny



Proč právě workshopy?
Workshop je zpestření, které se hodí na jakoukoliv akci, ať už chcete zabavit

své hosty na večírku, oživit zaměstnanecký teambuilding nebo potěšit děti.

Díky workshopům si návštěvníci vyzkouší něco nového a hotový výrobek si

odnesou domů na památku.

Nabízíme workshopy:
✓ dle ročního období – Valentýn, Den Matek, vánoční, velikonoční, Halloween a další

✓ tematické – řemeslné, umělecké, floristické, výtvarné, gastronomické a další

✓ na míru – přizpůsobíme se přáním a požadavkům klienta

Zajistíme potřebný materiál, zkušené lektory, inventář i dekoraci prostoru.



Nabídka Vánočních workshopů 

Výroba svíček Zdobení perníčků Sněžící koule Adventní věnec
Ozdobný závěs 

z přírodnin
Ozdoba ze šišky

Sněhulák
Malování na 

hrneček

Výroba mýdel, 

koupelových solí 

a šumivých tablet

Výroba 

nejrůznějších ozdob 

na stromeček

Výroba vánočního 

přání a jmenovek 

na dárky 

Výroba svícnů

Sobí cukrátko Zápich 
Míchání vánočního 

koření 

Výroba deníčku na 

další rok 

.. a mnoho dalších 



Nabídka Velikonočních workshopů 

Zdobení perníčků Zdobení vajíček Plstěná vejce Tylové věnce Osení Papírový zajíček

Provázkové vajíčko Výroba zápichů
Výroba produktů z 

proutí
Pletení pomlázek

Výroba loutek 

z lipového dřeva

Girlanda 

z velikonočních 

zajíčků

Velikonoční lízátko Velikonoční zajíček Lapač snů Velikonoční origami

.. a mnoho dalších 



Advent v České spořitelně 

Pro zaměstnance České spořitelny jsme zajistili tematický
program pro celé adventní období. Program byl rozdělen do
čtyř samostatných eventů.

Pracoviště jsme proměnili na vánoční trhy, a tak
mohli zaměstnanci zažít vánoční atmosféru i
během pracovní doby. V rámci programu jsme
připravili prodejní trh s vánočními dekoracemi a
občerstvení v podobě tradičního českého cukroví,
kakaa a oblíbeného svařeného vína. Na hodné
zaměstnance čekala i Mikulášská nadílka s
čertem v podání Tomáše Matonohy.

Během eventů nechyběly ani workshopy. Pracovníci vyráběli vlastní adventní
věnce, svíčky z včelího vosku, mramorované ozdoby na stromeček a zdobili
perníčky či cukroví. Výtěžek z akce putoval na charitativní účely.



Vánoční workshopy

Již několikátým rokem připravujeme tematické vánoční workshopy
pro českou firmu zabývající se prodejem letenek Asiana, spol. s r.o.

V roce 2019 si zaměstnanci Asiany během
vánočního večírku mohli v rámci doprovodných
aktivit vyrobit svíčky z včelích voskových plátů a
ozdobit vinné láhve.

O rok dříve, v roce 2018, pro ně byl připraven
workshop v podobě výroby mramorové ozdoby z
polystyrenových tvarů a zdobení perníčků.

Vánoční večírek se v roce 2019 konal v reprezentativních
prostorech Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě a o
rok dříve v barokní budově Kaiserštejnského paláce na
Malostranském náměstí.



Doprovodný program



Co vám můžeme nabídnout?  

Doprovodný program je příjemným zpestřením každé akce, hosty může nejen potěšit, ale i je příjemně 

překvapit. 

Pro vaše akce vám můžeme nabídnout:

3D dekorace

Barmanskou show

Tematický fotokoutek

Bubble a pěnovou show

Whisky a rumovou degustaci

Doutníkovou degustaci

Kouzelníka

Taneční show

Hudební kapelu a mnohé další…



Naši spokojení klienti 

https://www.csas.cz/cs/osobni-finance
https://www.ncfenix.cz/
https://www.dbkpraha.cz/
http://www.europark.cz/cz
https://vivo-shopping.com/cs/hostivar
https://prague.yr.com/
https://www.mujkaktus.cz/cs/homepage
https://www.bondycentrum.cz/
http://www.iqlandia.cz/cz/
https://www.isobar.com/cz/en/
https://www.skanska.cz/
https://www.t-mobile.cz/osobni
https://www.narodni-divadlo.cz/cs
http://www.wmcgrey.cz/cz/
http://www.dataautotrans.cz/
http://www.chomutovka.cz/


Proč právě LAVANDE agency? 

342 723+
hodin strávených na přípravách

123+
lidí v našem týmu 

2 790+
uspořádaných akcí 

15+
let zkušeností



Kde nás najdete 

https://www.facebook.com/lavande.cz
https://www.instagram.com/lavande.agency
https://www.youtube.com/channel/UCTedk5JWG_k6q_9RCG_-cRw
http://www.lavande.cz/


Kdo to všechno zařídí 

KATEŘINA HANZALOVÁ

Managing Director

tel.: +420 775 207 525

e-mail: hanzalova@lavande.cz

PETRA SMOLÍKOVÁ

Event Manager | Finance

tel.: +420 732 154 709

e-mail: smolikova.p@lavande.cz

RADKA SMOLÍKOVÁ 

Event Manager | Produkce

tel.: +420 732 768 618

e-mail: smolikova.r@lavande.cz

LENKA KRÁLOVÁ

Office Manager

tel.: +420 728 616 369

e-mail: kralova@lavande.cz


