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Referencie

Nasz dział SecuriĘ Systems |icząry 18 osób otrzymał w ramach nagrody za bardzo dobre
wyniki w 2006 roku, moŹ|iwość wyjazdu. Dość długo poszukiwa|iśmy koncepcji wyjazdu i
firmy, która by to zorganizowała.

ofertę wyjazdu do Słowenii More Than Exp|orer wybra|iśmy spośród propozycji ki|ku
innych firm. Wyrózniała się ciekawymi, niestandardowymi zajęciami i profesjona|nym
przygotowóniem' Jako, że współpracowa|iśmy po raz pierwszy, początkowo podchodziłam
dość ostroznie i obawiałam się jak będzie wyg|ądała rea|izacja, gdyz w planach mie|iśmy
dość trudne e|ementy takie jak: wspinaczka, rafting, czy canyoning.

Na szczęście moje obawy okazały zupełnie bezpodstawne; wszystkie zajęcia zostały
przeprowadzone profesjonalnie, sprawnie i co najwazniejsze, bezpiecznie. Cały wyjazd
był dla naszego działu świetną zabawą i okazją do spróbowania sportów, których nie
mieliśmy wcześniej okazji doświadczyć' Gorqco po|ecam współpracę z ekipą More Than
Exp|ore, którzy stanowią grupę profesjona|istów, pełnych entuzjazmu W tYffi, co robiq.
To, co proponują fakĘcznie rea|izują ale jednocześnie zachowują e|asĘczność i na
bieząco dostosowują się do zmieniających się potrzeb grupy' Dzięki temu, nasz wyjazd do
Słowenii był fantastyczną nagrodą i niezapomnianą przygodą'
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siedziba: Robeń Bosch Sp. z o.o., o2.g22warszawa, u|. Po|eczki 3
oddział W Mirkowie: 55.095 Mirków, u|. Wrocławska 43
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000005,1814
X1l| Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
Kapitał Zakładowy: 1 57 566 400 PLN
Numer konta bankowego centraliw Warsżawie:
Bank Handlowy W Warszawie S.A., 58 1 030 1 508 0000 0005 0256 3009
@ BoScH \z.,uc,rEns 9B,AUPUN,(T DREME .tł?1 sązarejestrowanymi
znakami hand|owymi firmy Robert BoscH GmbH stuttgań i Blaupunktwerke Hi|desheim
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