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TEAM-BUILDINGS Com Identidade
As atividades Team Building estão
intrinsecamente ligadas ao fomento do
espírito de equipa através de diversas
atividades, que são uma
"ferramenta" fundamental no reforço e
desenvolvimento do conhecimento e coesão
entre membros de uma organização.
Pessoas que diariamente trabalham juntas,
mostram conhecer-se pouco quando
expostas a desafios que requerem interação
e cooperação mútua, para além da rotina
habitual.

DNA Travel & Events
RNAAT 27/2011
RNAVT 8285

A construção de processos de trabalho
integrados, promovem um aprofundamento
dos elos sociais e do conhecimento das
virtudes e defeitos de cada um. Este objetivo é
facilmente alcançado numa atividade lúdica
“fora da caixa”, onde predomina um ambiente
informal e descontraído, contribuindo para
quebrar o gelo, entusiasmar e motivar,
proporcionando uma nova energia aos
colaboradores, que se reflete na sua
produtividade e atitude no trabalho.
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TEAM-BUILDINGS Alguns dos nossos clientes.

“A DNA Travel & Events é uma equipa fantástica, com profissionais dedicados e muito
disponíveis! Uma escolha acertada na organização dos nossos eventos Teambuilding!”
Diana Pereira
Marketing Manager - ITSector
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INCENTIVOS

Com Identidade

A nossa equipa, com 10 anos de experiência
em organização de eventos, congress e
incentivos garante o sucesso do seu evento.
A DNA Travel & Events foi responsável nos
últimos anos por vários eventos nacionais e
internacionais.
Tratamos de todas as necessidades do seu
evento, desde passagens aéreas, reservas
de hotel, transfers, serviço de hospedeiras,
refeições e animação.
Serviços Chave na Mão no seu evento.
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AVENTURA URBANA
Conceito: Uma forma ativa e divertida de (re)descobrir uma cidade, sua história,
tradições e personagens. Recebidos por uma personagem histórica ligada à
cidade onde se realiza a aventura, os participantes são lançados numa prova de
orientação, num verdadeiro challenger urbano onde terão que superar provas de
equipa, responder a questões e desvendar enigmas.
Em jeito de Jogo de Pista, Fotopaper ou orientação pura, com recursos a
mapas, QR Codes e meios digitais… a Escolha é Sua, a diversão é garantida!
Local: Aventuras já realizadas em: Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu, Tomar,
Óbidos, Aveiro, Evóra… ou numa Cidade perto de Si!
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita, actor,
monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e de
responsabilidade civil, fotos e filme resumo da atividade**.

* * Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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AVENTURA SERRANA
Conceito: Uma Aventura pelas Aldeias de Xisto da Serra da Lousã.
Dinâmicas de Equipa, passeio e orientação.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade** .

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JOGOS ROMANOS
Conceito: Guiadas por um geeral romano, os participantes, dividos
em equipas, terão de realizar diversas dinâmicas de equipa de modo a
superarem e obter a melhor pontuação possível. Dentro destas
dinâmicas, os participantes terão de fazer tiro ao alvo com catapulta e
trabuco romanos!
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou 1 dia.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A apartir de 15€*+ IVA por particiapnte
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JOGOS OLIMPICOS DA ANTIGUIDADE
Conceito: Guiados po ZEUS Deus do Olimpo, os participantes,
divididos em equipas, terão de realizar diversas provas e dinâmicas
em equipa, onde será obtida uma pontuação. No final do dia, a equipa
com maior pontuação será sagrada vencedora.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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CORRIDA MAIS LOUCA
Conceito: Os participantes, divididos em equipas, serão recebidos por
um piloto louco, que lhes fará um enquadramento geral da atividade a
realizar e os irá lançar na realização de diversas dinâmicas de equipa,
onde serão apurados para participar na Corrida mais Louca. Na
corrida, enquanto duas equipas correm o circulo através de carrinhos
de rolamentos e triciclos radicais, outras duas estarão a construir as
BOX's de apoio à corrida. Ao terminarem, trocam de postos, realizando
as atividades que a outra equipa estava a fazer.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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ENÓLOGO POR 1 DIA
Conceito: Recebidos por um conceituado enólogo, os participantes,
divididos em equipas e apoiados por um Wine Assistant, vão aprender a
arte do blending e as características de 3 vinhos monocastas. Após esta
pequena introdução, cada equipa é convidada a criar o seu próprio vinho
numa outra garrafa, recorrendo ao blending, criar um nome para o vinho,
um rótulo para a garrafa, um slogan e um pequeno spot publicitário
(podendo ou não ser editado depois por uma equipa nossa). No final da
atividade, são escolhidos os vencedores entre as diversas categorias..
Local: Atividade Indoor. Ex. Quinta de produção de vinho. Enoturismo.
Hotel. Sala de reuniões da empresa..
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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LASERTAG
Conceito: O Laser Tag consiste num programa divertido e de alivio do
stress do dia-a-dia onde duas equipas se confrontam através de diversos
tipos de jogos e onde o objetivo poderá passar por aniquilar os elementos
da equipa adversária ou atingir as várias metas propostas pelos monitores
DNA Travel & Events.
Em equipa, iremos criar um ambiente de “guerrilha urbana” utilizando o
espaço da antiga fábrica da Triunfo como campo de batalha nesta
divertida atividade. As equipas vão se defrontar, em formato rotativo,
sendo que receberão pontos que nos final serão somados em conjunto
com as outras atividades. Cada round terá 5 min.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: 3 horas.
Nr. de Participantes: 150 participantes.
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PUZZLE ROOM CHALLENGE
Conceito: Os participantes serão separados em equipas e colocados
num espaço do qual terão que sair, numa luta contra o relógio… Enquanto
tentam escapar terão que desvendar mistérios e enigmas para
conseguirem recolher as peças com que irão fazer o desafio final que
consiste na realização de um puzzle. Ai, as equipas, terão que perceber
que sozinhas não conseguem fazer o puzzle sozinhas e só juntando-se
conseguirão fazer o mural 3D que simboliza a empresa (Logotipo ou
mensagem corporativa).
Local: Atividade Indoor. Sala de reuniões da empresa. Sala de Hotel.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JOGOS SEM FRONTEIRAS
Conceito: Os participantes, divididos em equipas, terão de realizar
diversas dinâmicas de equipa, que têm de superar com a melhor
pontuação possível. No fim da atividade ganha a equipa que tiver a
melhor pontuação.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia complete.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por partipante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JANGADA AVENTURA
Conceito: Os participantes são lançados numa aventura pelo
desconhecido onde terão de descobrir, com ajuda de uma carta
militar, bases onde terão de realizar diversas dinâmicas que , ao
termirarem, lhes vai dar direito à construção de uma jangada, com a
qual terão de realizar um desafio final.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo,
Nr. Mínimo de Participantes:

a partir de 10 participantes

Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui:
preparação, personalização e realização da atividade
descrita, actor, monitores e material técnico DNA, seguros de
acidentes pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo
da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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BOOT CAMP
Conceito: Os participantes são recebidos no hotel por um
comandante militar, que os irá dividir em Esquadrões de combate.
Depois da receção e de alguns exercícios físicos (abdominais, flexões,
agachamentos), as equipas são guiadas até ao campo de treino onde,
em jeito de orientação com recurso a carta militar, têm de realizar
várias dinâmicas de treino militar, tendo de as superar em equipa. As
dinâmicas vão desde: Tiro ao Alvo, ratejar na lama, corrida de pneus,
pontes paralelas, subir a corda, passagem pelo túnel.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€ + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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TEAM ZEN
Conceito: A ideia passa por ter os participantes num
momento/aula/workshop de saúde e bem-estar onde irão realizar
workshops diferentes que podem ir do Tai Chi, Automassagens com
Vocalizações, Yoga, Terapia do Riso ou Meditação.
Local: Atividade Indoor/ Outdoor. Sala de reuniões da empresa. Sala
de Hotel.
Duração: Programa ajustável para meio dia ou dia completo,
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€ + IVA por participante
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 700€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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SURVIVOR
Conceito: Os participantes são recebidos no hotel por um náufrago
sobrevivente que os vai testar na arte da sobrevivência. Provas como
a Caça, a Pesca, a Recolha de Frutos das Árvores, a recolha de água
e provas de estratégia são alguns dos desafios que terão que superar.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€ + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JOGOS DE GUERRA
Conceito: Os participantes, divididos em equipas, serão guiados até ao
campo de batalha onde se dará início a um pequeno briefing sobre o
funcionamento do material a usar e do decorrer do jogo. Os jogos serão
disputados sempre entre duas equipas. Paintball: com uso a marcadores
de ar comprimido e bolas de tinta, os jogadores terão de eliminar a equipa
adversária, atingindo-os no corpo, ganhando o combate. LaserTag: com
resurso a réplicas de armas com funcionamento por ondas
rádio/infravermelhos, e a sensores colocados nos participantes, cada
equipa terá de eliminar o adversário atingindo os elementos da equipa
num dos sensores em uso, que dará um aviso sonoro de alvo atingido.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A aprtir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.
* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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ASSALTO AO CASTELO
Conceito: Liderados por um Cavaleiro Midieval o grupo vai ter acesso
aos pontos fracos do Castelo e conquistar o mesmo com atividades como
Escalada, Rapel, Slide, Tirolesa, Tiro ao Alvo, Pontes Paralelas Escada de
Cordas, Içar o Homem.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 500€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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EM BUSCA DA ILHA PERDIDA
Conceito: Prova de orientação em canoa onde os participantes são
lançados na aventura por um náufrago e são lançados numa aventura
à descoberta de diversos pontos, marcados numa carta militar
entregue às eqipas, de maneira a obterem a maior pontuação
possível. Os pontos podem ser: balizas de orientação, enigmas ou
dinâmicas que têm de ser superadas em euipa, de maneira a obter a
pontuação máxima.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 25€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 800€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.

DNA Travel & Events
RNAAT 27/2011
RNAVT 8285

+351 964 016 797
geral@dnaeventos.com
http://www.dnaeventos.com

DRUÍDAS DA 5ªESSÊNCIA
Conceito: Prova em Jeito de Caça ao Tesouro, onde o Grupo é recebido
por 4 Druídas das Florestas da Aguieira, cada um com o seu elemento
natural (Água, Fogo, Ar e Terra). Fica a faltar a 5ª Essência que os
participantes devem decobrir, numa emocionante e divertida prova, com
dinâmicas variadas, trabalho de equipa e muita diversão.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 650€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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CORPORATE TV
Conceito: Separados em Equipas, os participantes serão convidados a
escreverem, produzirem, realizarem e protagonizarem um famoso formato
de programa televisivo (programas definidos por sorteio). Assim, cada
equipa terá que definir o local, criar o roteiro do programa, trabalhar as
personagens e adereços e filmar e realizar ( com apoio de um técnico de
vídeo) a realização do mesmo. Posteriormente, a nossa equipa de vídeo
trabalhará os mesmos, de acordo com as indicações dadas pela
realização para montar o vídeo final do Vosso programa (pode ser
mostrado num concurso ao Jantar ou em momento posterior a definir e
eleição de prémios em várias categorias: melhor programa, melhor
argumento, mais original, melhor ator principal, melhor ator secundário...)
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.
* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 650€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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COCKTAIL TEAM
Conceito: Os nossos convidados são recebidos pela nossa Equipa de
Barman’s que lhes fazem uma breve introdução ao mundo do bar, da
Mixologia e das bebidas e possíveis misturas, com algumas provas e
degustações. Depois as equipas partem à acção e são desafiadas a criar
cocktails originais, onde terão que definir tudo… da receita da bebida, ao
nome, do tipo de copo a utilizar, à apresentação, do conceito, ao slogan
publicitário e termina ainda com a filmagem de um filme publicitário de
promoção do cocktail criado. No final temos a avaliação e comunicação
de vencedores nas caterogrias de: Melhor Cocktail, Melhor Nome/Slogan,
Melhor Apresentação e Melhor Filme Publicitário. Um evento colorido e
muito saboroso! Venha Deliciar-se!

Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.

Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e
de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.
* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JANTAR MISTÉRIO
Conceito: Um Anfitrião (ator DNA), recebe os participantes (que
durante o jantar encarnarão uma personagem) e, enquanto jantam
devem interagir uns com os outros e desvendar o mistério que será
lançado pelo nosso ator.
Local:

Atividade Indoor.

Duração: Programa Ajustável para meio dia ou 1 dia
Nr. Mínimo de Participantes:

a partir de 10 participantes

Valor da Atividade: 250€
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade*.

* Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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QUIZZ CHALLENGE
Conceito: Jogo de Trivial , com 1 equipa por mesa, a responder
questões divertidas com temas diferentes (exemplo das Categorias de
perguntas: Curiosidades e Alcunhas; História Corporativa; Números e
Resultados; Desafios de Improviso;... entre outros.
Local: Atividade Indoor e Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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JOGOS TABULEIRO GANHAM VIDA
Conceito: De repente os Jogos de tabuleiro ganham dimensão e vida
e os participantes tornam-se, simultaneamente, jogadores e peças dos
jogos. Trivial, Scrabble, Pictionary, Mikado gigante, Charola e vários
outros jogos podem fazer parte dos desafios, num emocionante e
divertido jogo de Equipa e Estratégia.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.

Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade** .

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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ELIXIR DA ETERNA JUVENTUDE
Conceito: Atividade num ambiente de Natureza fantástico com Rapel,
Escalada, Tirolesa e Slide.
Local: Atividade Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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CSI: CRIME SOB INVESTIGAÇÃO
Conceito: Foi cometido um crime! Divididos em equipas de
investigação, os participantes têm de investigar o crime e interrogar os
suspeitos que se encontram divididos entre o staff do hotel. No final do
dia, todos reunidos, vão debater e verificar a que conclusão chegou
cada equipa.
Local: Atividade Indoor e Outdoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€ + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade*.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 650€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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O CHEFE SOU EU
Conceito: As Equipas são recebidas por um Excêntrico Cozinheiro
internacional que separa os participantes por equipas e lhes lança os
desafios culinários que terão que superar. Segue-se uma prova de
negociação para conseguirem ter todos os ingredientes necessários
para a confeção e depois é necessário meter mãos à obra. Doce ou
Salgados, o objetivo é conseguirem criar pratos saborosos, originais e
muito criativos. No final temos prémios para o "mais saboroso",
"melhor apresentação", "mais original", entre outros. O evento finalizase com uma refeição convívio entre todos os participantes.
Local: Atividade Indoor.
Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita,
actor, monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da
atividade*.
* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 650€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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THE ROCKET MAN
Conceito: A atividade começa com um briefing de um Eng. Aeroespacial que irá explicar os princípios
físicos de voo, assim como se “constrói” um foguetão. Esta palestra tem a duração de 15min e tem como
finalidade apresentar os conhecimentos básicos para o desafio. Depois, e usando desperdício doméstico
(cartão, garrafas de plástico, etc…) todos os grupos serão desafiados a construir o seu próprio foguetão.
Sempre com o apoio de monitores, as equipas irão desenhar e construir um foguetão de propulsão, desde
a fase de estruturação até à execução e lançamento. No final as equipas terão que provar que são
verdadeiros “Rocket Mens” fazendo o lançamento do seu foguetão, usando água e uma bomba para criar
pressão dentro dos seus “foguetões”. Serão avaliados na qualidade de construção, assim como qualidade
de voo e propulsão. Os foguetões serão lançados 5 de cada vez, com uma contagem descrente digna de
um lançamento da NASA.

Local: Atividade Indoor.

Duração: Programa Ajustável para meio dia ou dia completo.

Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 10 participantes.

Valor da Atividade: A partir de 15€* + IVA por participante.

Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita, actor, monitores e material técnico
DNA, seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade**.

* Em função do número de participantes. Valor minimo de atividade 600€ + IVA.
** Mediante aceitação da nossa politica de RGPD. Ver última página da presente proposta.
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WORKSHOPS – Momentos com Identidade

VELAS DE CERA DE ABELHA

Texto descritivo

Nr. Mínimo de Participantes
a partir de 1 participante
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WORKSHOPS – Momentos com Identidade

PÃO EM FORNO A LENHA

Texto descritivo

Nr. Mínimo de Participantes
a partir de 1 participante
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WORKSHOPS – Momentos com Identidade

COMPOTAS OU LICORES SERRANOS

Texto descritivo

Nr. Mínimo de Participantes
a partir de 1 participante
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WORKSHOPS – Momentos com Identidade

COMPOTAS OU LICORES SERRANOS

Texto descritivo

Nr. Mínimo de Participantes
a partir de 1 participante
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Condições Gerais de Contratação
50% do valor total do evento ou fatura, na eventualidade de contração de vários serviços, à data de adjudicação. Restantes 50% da fatura a
48h da data do evento.
O não pagamento da qualquer uma das tranches inviabiliza a realização do evento ou prestação de serviços sendo que à Aristodiscovery Lda.
reserva-se o direito a recusa de prestação de serviço por incumprimento processual.
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Politica de RGPD
Como é do conhecimento público, o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados é aplicável desde 25 de maio em todos os EstadosMembros da União Europeia.
Na ARISTODISCOVERY Lda, denominada comercialmente como DNA Travel & Events e Portugal Green Travel, valorizamos e atribuímos a
máxima importância à confiança que deposita em nós e garantimos que os seus dados pessoais se encontram em segurança e são
processados com total privacidade. Privacidade, confidencialidade e transparência são três elementos fulcrais na relação de confiança que
estabelecemos com os nossos Clientes. O tratamento dos seus dados pessoais permite, entre outras finalidades, o desenvolvimento e a
comercialização direta dos produtos e serviços que acreditamos serem os mais adequados ao perfil e necessidades de cada Cliente. A
presente Política de Privacidade estabelece a forma como a DNA Travel & Events utiliza os dados pessoais dos seus clientes e dos seus
potenciais clientes. Poderemos assim solicitar os seus dados de identificação, tais como, o seu nome, morada, data de nascimento, email, nº
telefone, NIF. Poderemos também recolher imagens vídeo e fotografia no decorrer das nossas atividades. Estes dados são recolhidos para que
seja possível:
• Emitir faturas;
• Ativar seguros para as atividades a realizar;
• Produção de vídeos resumos e registos fotográficos de atividades realizadas;
• Produção de vídeos promocionais incluídos em campanhas e ações de marketing da DNA Travel & Events e Portugal Green Travel;
• Contacto futuro em campanhas de marketing e promoção de serviços DNA Travel & Events e Portugal Green Travel Caso esteja insatisfeito
com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa resposta após o exercício de algum destes direitos, tem o direito de
apresentar reclamação junto da sua autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD | Rua de São Bento, n.º 148,
3º, 1200-821 Lisboa | Tel: 351 213928400 | Fax: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt).

Entre em contacto connosco para mais informações info@dnaeventos.com
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2010 – 2020
10 ANOS DE EVENTOS COM IDENTIDADE
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