Vyskúšajte bezpeCný

SLEEP, WORK & ENJOY
Co je SEA office?
Miesto, ktoré skĺbi komplexné ubytovacie nároky (plne vybavené apartmány),
kancelárske coworking zázemie s vysokorýchlostným internetom a oddych v prímorskej
atmosfére Jadranu – to všetko na jednom mieste, v Olive3 Apartments Privlaka!

BEZPECIE A POHODLIE
Sea office je to najlepšie z oboch svetov - všetky výhody osobnej komunikácie v kolektíve
v bezpečnom a zázemí domácnosti.

A preCo BEZPECNÝ?
• Mimosezónne offseason termíny (okt.-máj) sú v Privake veľmi pokojným obdobím
s minimom neželaných sociálnych kontaktov.
• Kolektív s vlastným zázemím eliminuje potrebu dochádzania do práce alebo interakcií
v rámci veľkomesta.
• Lokalita ponúka fantastické možnosti pre turistiku – národné parky, história, pláže.

Vymente prácu z domácej kancelárie
za výhlad na more
Pandemické opatrenia v mnohých firmách ukázali, že toľko obávaná práca z domu je nielen možná,
ale má v mnohých ohľadoch svoje výhody. Odvrátenou stranou mince je, že podpora dodržiavania
sociálneho odstupu a obmedzenej osobnej komunikácie v kolektíve výsledne zmenšuje pocit
súdržnosti kolektívu.
Sea office ponúka zaujímavé riešenie pre menšie a stredne veľké pracovné teamy
12-20 zamestnancov s možnosťou ubytovania a štedrého priestoru vhodného pre online co-working.

VÝHODY PRE ZAMESTNANCOV A ZAMESTNÁVATELOV
• posilnenie lojality, podpora motivácie
• zachovanie sociálneho kontaktu v rámci firemných kolektívov
• zvýšenie súdržnosti teamov, ktoré v týchto časoch majú menej času a priestoru
pre utužovanie vzájomných vzťahov
• uzavreté, bezpečné a pokojné prostredie vhodné na prácu, aj zábavu
• možnosť doplnenia prvkov teambuildingu
Prostredie je vhodné aj na cirkuláciu teamov a firemných štruktúr / po niekoľkodenných turnusoch.

Olive3 Apartments Privlaka sú tri samostatné, nové moderne vybavené apartmány (dokončené
a zariadené v máji 2020), ktoré poskytujú ľahko dostupné ubytovanie v blízkosti mora.
Každý apartmán disponuje 3 samostatnými izbami, priestornou obývačkou, kuchyňou, terasou
a vysokorýchlostným internetom vďaka ktorému je možné pracovať so vzdialeným prístupom,
prípadne organizovať Zoom konferencie.
Po práci sa následne treba ísť osviežiť na pláži, alebo si spestriť program návštevou národného
parku či kúpeľov s liečivým bahnom.

Rybárske mesto Privlaka, kde nájdete krásne pieskové pláže, zátoky a plytké, teplé more
je vzdialené len 19km od Zadaru s výbornou dostupnosťou – len 660km z Bratislavy.

Napíšte nám a my vám pripravíme ponuku šitú na mieru pre váš team!

Kontakt: info@olive3apartments.com

