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MOTYWACYJNE WYJAZDY DLA FIRM

WYJAZDY MOTYWACYJNE, PRACA ZDALNA, PRZYGODA, EGZOTYKA

relaksmisja



eUROPA
wyspy kanaryjskie
aRGENTYNA
aUSTRALIA
birma
boliwia
brazylia
chile
ekwador
fiji
filipiny
gruzja
gwatemala
indie
indonezja
izrael
jordania
kambodŻa
kenia
kolumbia
kostaryka
kuba
laos
madagaskar
malediwy
malezja
maroko
meksyk
nepal
nowa zelandia
oman
peru
polinezja francuska
rpa
seszele
stany zjednoczone ameryki
tajlandia
tanzania i zanzibar
uganda
wietnam
zjednoczone emiraty arabskie

GDZIE KIEDY LECIEĆ?
gdzie/kiedy            I      II      III     IV     V     VI     VII     VIII     IX      X     XI     XII



relaksmisja

Każdy program stworzony przez nas jest inny -
szyty na miarę Waszych potrzeb.  
To Wy decydujecie o miejscu, czasie pobytu
czy o terminie wyjazdu - my doradzamy co,
kiedy i gdzie jest najlepsze.
Podchodzimy do każdego wyjazdu
indywidualnie.
Wszyscy jesteśmy podróżnikami. Relaks to
nasze motto, podróże to nasza pasja. 
Jesteśmy specami od raju. Oferujemy podróże
tylko do sprawdzonych miejsc. Wysyłamy Was
tylko tam, gdzie sami byliśmy. Bez hoteli
molochów i tłumu turystów. Mieszkacie w
butikowych hotelach.
Byliśmy w ponad 130 krajach, a podróżujemy w
sumie od 12 lat - znamy się więc na rzeczy. :) 

incentive
ZWIĘKSZ
WYDAJNOŚĆ
O 18%

Niezadowolony pracownik szkodzi firmie,
zmniejsza morale i ostatecznie odchodzi.
Incentive (z ang. oznacza "zachętę") to
turystyka motywacyjna.
Incentive'y dają doświadczenia - wyjazdu
do Europy czy na koniec świata, a te z kolei
wprawiają pracowników w stan radosnego
oczekiwania, co zwiększa morale.
Wyjazdy pomagają budować zespół,
zwiększają lojalność wobec pracodawcy,
pozwalają wypocząć pracownikom                
i poprawiają samopoczucie, a to wszystko
zwiększa produktywność o 18%* a ROI
(Zwrot z Inwestycji) o 112%* np. przez
sprzedaż produktów firmy.

DLACZEGO
MY?

*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/



*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

WYJAZDY 
MOTYWACYJNE

Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb:
gdzie,  kiedy i na jak długo zależy od Was.
Wyjątkowe atrakcje, by wyjazd pozostał długo
w pamięci. 
Nasza propozycja: 4-5 dni w Hiszpanii,
Portugalii lub Jordanii.
Barcelona, Hiszpania: regaty po zatoce, gra
miejska z Tapas Tour, jazda Ferrari na torze F1
Lizbona, Portugalia: jeep safari, rejs
katamaranem po Oceanie Atlantyckim, kolacja 
 z koncertem Fado na żywo
Jordania: lot balonem nad pustynią Wadi Rum,
nocleg na pustyni w obozie beduinów, Petra
nocą, lekcja gotowania lokalnych przysmaków

MOTYWACJA

LIZBONA

BARCELONA JORDANIA



relaksmisja

Kochamy podróże. Wszyscy jesteśmy
podróżnikami.
Każdy program stworzony przez nas jest inny -
szyty na miarę Waszych potrzeb.  
To Wy decydujecie o miejscu, czasie pobytu
czy o terminie wyjazdu - my doradzamy co,
kiedy i gdzie jest najlepsze.
Podchodzimy do każdej wycieczki
indywidualnie.
Wysyłamy Was tylko tam, gdzie sami byliśmy.
Wysyłamy Was do butikowych hoteli. 
Byliśmy w ponad 130 krajach, a podróżujemy w
sumie od ponad 11 lat - znamy się więc na
rzeczy. :) 

DLACZEGO
MY?

*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

TAJLANDIA

TANZANIA

USA

PROGRAM 
lOJALNOśCIOWY

Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb:
gdzie,  kiedy i na jak długo zależy od Was.
Nasza propozycja: 7-12 dni w Stanach
Zjednoczonych, Tajlandia lub na Zanzibarze    
 w Tanzanii.
Stany Zjednoczone: przejazd Hammerami po
Las Vegas, przelot helikopterem nad Wielkim
Kanionem, kolacja w Nowym Jorku ze
śpiewającymi kelnerami z Broadwayu.
Tajlandia: magiczne świątynie w blasku słońca,
kolacja na dachu wieżowca  w Bangkoku,
pływający i kolorowy targ, pad thai z ulicznej
knajpki, rajd rikszami i boskie plaże.
Zanzibar, Tanzania: pływanie z delfinami, rejs w
poszukiwaniu tuńczyka, odkrywanie lokalnych
przypraw, relaks na plaży.

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW



*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

WIEDEŃ

PRAGA BUDAPESZT

PRZEDłUżONY WEEKEND
Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb:
gdzie,  kiedy i na jak długo zależy od Was.
Nasza propozycja: 3 dni w Wiedniu, Pradze lub
w Budapeszcie.
Wiedeń. Austria: spektakl w Operze, zabawa w
parku rozrywki na Praterze, biesiada z winem w
lokalnej winnicy z folklorem.
Praga, Czechy: rajd ulicami Pragi starymi
Skodami/Trabantami, rejs po Wełtawie z
kolacją, przejażdżka historycznym tramwajem,
kąpiel w piwnej wannie.
Budapeszt, Węgry: rajd sportowymi
samochodami po torze F1 Hungaroring, konne
show na węgierskiej wsi z biesiadą, kąpiel        
 w termalnych źródłach.

INTEGRACJA



relaksmisja

Kochamy podróże. Wszyscy jesteśmy
podróżnikami.
Każdy program stworzony przez nas jest inny -
szyty na miarę Waszych potrzeb.  
To Wy decydujecie o miejscu, czasie pobytu
czy o terminie wyjazdu - my doradzamy co,
kiedy i gdzie jest najlepsze.
Podchodzimy do każdej wycieczki
indywidualnie.
Wysyłamy Was tylko tam, gdzie sami byliśmy.
Wysyłamy Was do butikowych hoteli. 
Byliśmy w ponad 130 krajach, a podróżujemy w
sumie od ponad 11 lat - znamy się więc na
rzeczy. :) 

DLACZEGO
MY?

*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

RZYM

TROPEA

PARYŻ

EUROPEJSKIE MUST SEE

Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb:
gdzie,  kiedy i na jak długo zależy od Was.
Nasza propozycja: 3  dni w Paryżu, Rzymie lub
Tropei.
Paryż, Francja: romantyczny piknik pod Wieżą
Eiffla, Luwr - najlepsze muzeum świata,
degustacja ślimaków w dzielnicy Montmarte.
Rzym, Włochy: powrót do przeszłości podczas
wizyty w Forum Romanum, pyszne, włoskie
lody na deser, mecz Lazio lub Romy we
włoskiej Serie A.
Tropea, Włochy: rejs na Wyspy Liparyjskie,
prawdziwa włoska kolacja, spacer po
romantycznej Tropei, kąpiel przy dzikich
plażach Kalabrii.

NAGRODA
ZA WYNIKI



*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

DUBAI

SRI LANKA MEKSYK

PRAWDZIWA EGZOTYKA
Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb:
gdzie,  kiedy i na jak długo zależy od Was.
Nasza propozycja: 7-12 dni w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Meksyku lub na Sri Lance.
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie: rajd
jeepami po pustyni z obiadem pośród wydm,
rejs po Zatoce Perskiej tradycyjną, drewnianą
łodzią, panorama Dubaju ze 124 piętra
słynnego wieżowca Burj Khalifa.
Sri Lanka: safari w Parku Narodowym
Minneriya, wizyta na plantacji herbaty, rejs po
Oceanie Indyjskim w poszukiwaniu wielorybów.
Meksyk: kolacja w jaskini, przygoda w dżungli,
pływanie w cenotach, wycieczka speed boatami
po lagunie, poszukiwanie skarbów w słynnych
piramidach Chichen Itza.

EKSCYTACJA



relaksmisja

Kochamy podróże. Wszyscy jesteśmy
podróżnikami.
Każdy program stworzony przez nas jest inny -
szyty na miarę Waszych potrzeb.  
To Wy decydujecie o miejscu, czasie pobytu
czy o terminie wyjazdu - my doradzamy co,
kiedy i gdzie jest najlepsze.
Podchodzimy do każdej wycieczki
indywidualnie.
Wysyłamy Was tylko tam, gdzie sami byliśmy.
Wysyłamy Was do butikowych hoteli. 
Byliśmy w ponad 130 krajach, a podróżujemy w
sumie od ponad 11 lat - znamy się więc na
rzeczy. :) 

DLACZEGO
MY?

*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

PRACA ZDALNA 

Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb.
Często pierwsze spotkanie pracowników na
żywo!  Zintegrują się i zmotywują do działąnia.
Podczas wieczornego picia wina podsumują co
zrobili do tej pory i będą snuć plany na
przyszłość. Wyjazd na luzie, bez krawatów! 
Nasza propozycja: tydzień pracy zdalnej (5 dni
pracy i 2 dni zwiedzania) w Toskanii, Andaluzji
lub na Teneryfie.
Toskania, Włochy: degustacja win, wycieczka
rowerowa, truffle hunting - poszukiwanie trufli
z psami, zwiedzanie Florencji
Andaluzja, Hiszpania: urocze miasteczka:
Sewilla, Ronda i Malaga oraz cały dzień
relaksującego plażowania
Teneryfa, Hiszpania: rejs z delfinami oraz 
 trekking i kolejka linowa na wulkan Teide

PRACA 
I ZWIEDZANIE

ANDALUZJA

TENERYFA

TOSKANIA



*Dane pochodzą ze strony:  https://theirf.org/research/
measuring-the-roi-of-sales-incentive-programs/175/

PRZEDłUżONY WEEKEND
Wyjazdy szyte na miarę Waszych potrzeb:
gdzie,  kiedy i na jak długo zależy od Was.
Nasza propozycja: 3 dni w Wiedniu, Pradze lub
w Budapeszcie.
Wiedeń. Austria: spektakl w Operze, zabawa 
 w parku rozrywki na Praterze, biesiada z
winem w lokalnej winnicy z folklorem.
Praga, Czechy: rajd ulicami Pragi starymi
Skodami/Trabantami, rejs po Wełtawie             
 z kolacją, przejażdżka historycznym
tramwajem, kąpiel w piwnej wannie.
Budapeszt, Węgry: rajd sportowymi
samochodami po torze F1 Hungaroring, konne
show na węgierskiej wsi z biesiadą, kąpiel        
 w termalnych źródłach.

INTEGRACJA



L A T O  P R Z E Z  C A Ł Y  R O K

WYJAZDY  INDYWIDUALNE szyte na miarę Waszych marzeń!
 

Egzotyczne PODRÓŻE POŚLUBNE: rajskie plaże, baseny bez krawędzi, wille na wodzie, 
wschody słońca na wulkanach i wielkie przygody.

 
WYJAZDY Z DZIEĆMI: przygody w dżunglach, domki na drzewach i dzika przyroda.

 
WYJAZDY TENISOWE: kibicujemy, gramy, zwiedzamy - www.tenis.relaksmisja.com

 
JOGAMISJE - joga i przygoda na końcu świata z fantastyczną joginką @dorotayoga.

 
FOTOMISJE - ekscytujące wyprawy podróżnicze połączone z warsztatami fotograficznymi,

prowadzone przez eksperta lub zawodowego fotografa.
 

WYJAZDY FIRMOWE: motywacja, integracja, lojalność, nagroda za wyniki i praca zdalna.
 
 
 

W W W . R E L A K S M I S J A . C O M



relaksmisja

Relaksmisja Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Józefińska 4/3
30-529 Kraków

pon-pt 9:00-17:00

+48 535 735 257
info@relaksmisja.com

www.relaksmisja.com

L A T O  P R Z E Z  C A Ł Y  R O K


