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PREDSTAVUJEME/PRESENTATION

Stretnutie sa konalo v priesto-
roch penziónu Pegas v Brati-

slave – Devínskej Novej Vsi, ktorý 
si každého získa už na prvý pohľad. 
Pripomína totiž zámoček z 18. sto-
ročia.  Pred vstupom do areálu stál 
ťahač a žeriav, ktoré boli klientom 
veľmi dobre známe. 

Šarmantné hostesky vítali kaž-
dého s úsmevom na tvári, čaš-
níci ponúkali drinky lahodiace oku 
aj jazyku. Stoly preplnené teplými 
a studenými pochúťkami nás vá-
bili k sebe. Nikto nedokázal odolať 
vôni grilovaného prasiatka či ryba-
cím špecialitám.  

Program sa začal príhovorom 
konateľa. O kultúrny program sa 

postaralo množstvo 
hviezd. K najväčším 
patrila Katka Knech-
tová zo skupiny PEHA 
so svojím gitaristom. 
Vyslúžila si veľa po-
tleskov. Zahrali nám 
krásne hity, pri ktorých 
si prítomní oživili svoje 
spomienky. Pri takom 
krásnom hlase všetkým 
aj viac chutilo. Ďalej 
nás svojou zručnosťou 
očarili barmani, ktorí sa 
predviedli v skvelej bar-
manskej šou. Prítom-
ným dámam sa zatajo-
val dych.  

Ďalším prekva-
pením boli taneč-
nice. Nie z Lúčnice, 
ale z tanečnej sku-
piny. Odeté v sexi 
odevoch rozprú-
dili krv prítomným 
dámam a najmä 
pánom. Pochut-
nať sme si mohli 
aj na vodných faj-
kách s rôznymi aró-
mami. Vyskúšali to 
aj nefajčiari, aj tuhí 
fajčiari. Všetci sa 
zhodli na tom, že 
vianočný darček 
v podobe vodnej 
fajky by ich vôbec 
nezarmútil. Ďalšou 

ochutnávkou boli cigary najrôz-
nejších značiek a druhov. Spes-
trením večera bola súťaž v uhád-
nutí 5 druhov whisky. 

Vrcholom bola ohňová šou. 
Mladé duo predviedlo divákom 
nádherné predstavenie. Neve-
riacky sme pozerali s otvore-
nými ústami. Krásna súhra svetla 
a rýchlosti v nás zanechala prí-
jemné pocity a spomienky. Za 
svoje predstavenie si vyslúžili naj-
väčší a najdlhší potlesk. 

Pre tých odvážnejších, adre-
nalínom nabitých ľudí, bol pripra-

vený náš žeriav. Ako? Pripevnená 
kabína všetkým napovedala, čo si 
môžu vyskúšať. Bunji jumping. Naj-
prv nám to všetkým ukázal profe-
sionál, ktorý má za sebou viac ako 
200 zoskokov. Pri pohľade naňho 
sa všetkým prítomným tajil dych. 
Hľadal sa už len nejaký odvážli-
vec, ktorý to chcel na vlastnej koži 
vyskúšať. A našiel sa. Bol však je-
diný, a po ňom už nikto iný v sebe 
nenašiel toľko odvahy. 

Hoci program sa pomaly blížil 
k záveru, zábava a konverzácia 
pokračovala ďalej. Všetci sme sa 
zhodli na tom, že takéto akcie by 
sa mali robiť častejšie. Popri pra-
covných veciach sme takýmto spô-
sobom lepšie spoznali našich klien-
tov a oni nás.  PR

Spoločnosť FELBERMAYR, 
s. r. o., sa aj vďaka 
svojim klientom stáva 
čoraz úspešnejšou 
a prosperujúcejšou. Každým 
dňom sa rozrastá, o čom 
svedčia nielen čísla, ale aj 
narastajúci počet klientov 
a záujem o jej služby. A keďže 
klienti sú pre spoločnosť 
Felbermayr prvoradí, hlavne 
pre nich nedávno usporiadala 
promo-akciu.

FELBERMAYR prekvapil obchodných partnerov nápaditou promo-akciou


