Pakalpojumu
piedāvājums
uzņēmumiem
Esam izstrādājuši vairākus projektus un katrs no tiem padara pasauli kaut
drusciņ labāku. Mēs, “Suns ar misiju” komanda, vēlamies, lai mūsu darbs
vairo labo un projekti dzīvo ilgi, tādēļ aicinām iepazīties ar mūsu
pakalpojumiem, kurus iegādājoties var atbalstīt ne tikai mūsu darbību,
bet arī ziedot projektu ilgtspējai.
Cena var mainīties atkarībā no
lokācijas.

Varam nodrošināt arī
fotogrāfu

Pīters-SUNS-Pens
Projekta “Pīters-suns-Pens” ietvaros atbalstām suņu-terapeitu braucienus uz
SAC “Teika”, lai bērniem ar smagām garīgām saslimšanām parādītu kaut
nelielu daļu dabas, iedrošinātu un atvērtu viņus, mazinātu bailes un veidotu
pozitīvo atmiņu bagāžu.
“Suns ar misiju” atbildīgākie darbinieki, suņi-terapeiti, viesosies uzņēmuma
telpās, lai pastāstītu vairāk par savu misiju, projektu un nodotu uzņēmuma
darbiniekiem pozitīvo enerģijas lādiņu visai dienai. Pēc suņu apmeklējuma
darba ražīguma pieaugšana garantēta.

Pakalpojumā ietilpst:
3 Suņu-terapeitu viesošanās
Stāsts par “Suns ar misiju ”
mērķiem un projektu
Sajūtu aplis – maņu atdzīvināšana

Suņu samīļošana un
labākās Instagram bildes
Ziedojums vienam
braucienam uz SAC “Teika”

līdz 1,5 h

330 eur

Atbalsts
“Labajām mājām”
Ir suņi, kuru misija ir atrast savas īstās mājas un mūsu komandā ir darbinieki –
suņi, kuru mājas kādu laiku bijušas patversmes. Par spīti dzīves līkločiem šo
suņu dzīvesprieks un mīlestība pret cilvēkiem nav mazinājusies, tādēļ suņi
dosies izostīt gaisu uzņēmuma birojā, lai iepriecinātu, iedvesmotu un arī
izglītotu darbiniekus, kuru ikdienai noteikti nepieciešama neizmērojami lielā
suņu mīlestība. Pasākuma laikā iepazīstināsim ar patversmes “Labās mājas”
darbu, atradīsim katrs savu “iekšējo suni” kā arī asināsim prātu atpazīstot
mītus no patiesības.

Pakalpojumā ietilpst:
Stāsts par “Suns ar misiju”
mērķiem

Patiesības un mītu spēle
ar garšīgām balvām

2-3 suņu viesošanās

Ziedojums patversmei
“Labās mājas”

Asprātīgs tests – kāds suns esi tu?

līdz 1,5 h

340 eur

Kustēt prieks ofisā
Mūsdienās ilgstoši un nekustīgi sēdēt, ar pirkstu galiņiem skraidot pa
klaviatūru, ir ikdiena ļoti daudziem cilvēkiem. Darbs pie datora, mazkustīgums,
aizmiršana arī elpot un paēst ir vispārzināma tendence ofisa darbā. Tomēr, lai
darītu savu darbu ar aizrautību un ilgtermiņā, par sevi un savu darbinieku
veselību nevajadzētu aizmirst. Viesošanās laikā iepazīstināsim ar jauniem un
kustīgiem ieradumiem un iedvesmosim būt aktīvākiem ikdienā.

Pakalpojumā ietilpst:
Kustību speciālista konsultācija
(sporta treneris vai fizioterapeits)

Sporta suņu trenera
iedvesmas stāsts

Vingrojumu sacensības ar balvām

Garastāvokļa pabarošana ar
suņu apskāvieniem

līdz 1,5 h

370 eur

Detektīvspēle
Spēle var būt labs papildinājums jau esošajai ofisa ballītes dienas programmai.
Detektīvspēle būtu piemērota brīdim, kad uzņēmuma kolektīvs vēlas piesēst
pie uzkodu galda, lai uz stundu izkāptu no realitātes, vienlaicīgi asinot prāta
kritisko un loģisko domāšanu. Spēles dalībnieki kopā ar vadītāju izvēlas
pieņemt kādu no 10 lomām un kopīgi aizdomīgu sarunu ceļā cenšas atrisināt
notikušo mistēriju.

Cena:
160 eur/10 cilv.
240 eur/20 cilv.
300 eur/30 cilv.

Vienalaicīgi var spēlēt līdz
30 cilvēkiem (daloties
grupās pa 10)

1h

