Kreatív utazás- és rendezvényszervezo˝ muhely
˝

BUDAPEST TÖBB, MINT GONDOLNÁD!

KREATÍV UTAZÁS ÉS RENDEZVÉNY
i

A budapestUNDERGUIDE 2005-ben jött létre, az országban elsőként azzal a céllal, hogy a Budapestre
látogató külföldieknek megmutassa fővárosunknak
azt az oldalát, amit mi, helyiek ismerünk, szeretünk.
Kedvenc boltjainkat, éttermeinket, kiskocsmáinkat,
eldugott utcácskákat, rejtett kincseket, ami a látványosságokon túl bújik meg. Úgy érkezzenek, mintha egy baráthoz jönnének, úgy távozzanak, mintha
otthonról kéne elindulniuk. Egyéni küldöldi vendégeink mellett számos magyar csapat is jelentkezik
programjainkra és egyre több hazai és külföldi vállalat választja a budapestUNDERGUIDE-ot partneréül
rendezvénye minden részletéhez.

hangsúlyt, csoportra, cégre szabott programokat
szervezünk. Mára számtalan sikeres kis- és nagyrendezvényre lehetünk büszkék, fő profilunkká vált a
csoportos, céges programok megvalósítása is.
A budapestUNDERGUIDE tevékenységi köre bővült,
a cég filozófiája azonban nem változott.

Corporate rendezvényeinknél is Budapest lehetőségeinek, titkainak ismerete és bátor kreatívitásunk
van segítségünkre. Az egyediségre helyezzük a

„a megélt élmények közvetítik legjobban Magyarország értékeit”
MIT ADHATUNK EGY RENDEZVÉNYHEZ, AMIT MÁS NEM?

Szeretjük a hazánkba látogatókkal közösen megtalálni mindazt, amiért ők szeretik, szeretni fogják Budapestet. Szeretjük megmutatni a város értékeit, eredményeit, a benne rejlő lehetőségeket. Vendégeink igényeihez és elvárásaihoz
alkalmazkodva szeretjük elvinni őket a legjobb helyekre, megkóstoltatni velük a
legfinomabb ételeinket, borainkat, sétálva megnézni velük a legszebb utcákat,
elbüszkélkedni a legnagyobb tehetségeinkkel, bemutatni nekik a legkedvesebb
embereket, megszervezni nekik a legmenőbb rendezvényüket. Szeretjük, ha
életreszóló élménnyel, kedves emlékekkel távoznak, mert hiszünk benne, hogy
a megélt élmények közvetítik legjobban Magyarország értékeit a világnak!
A városfelfedezések mellett kreatív rendezvényeink során is gondos előkészü-

letekkel választjuk ki az együttműködő szervezeteket, legyen szó ékszerkészítő
csapatépítő programról magyar tervezők együttmükődésével, kristálypoharas
gála vacsoráról egy ezerszínű romkocsmában, pezsgős jubilálásról egy magán
yachton a Dunán, filmforgatós csapatépítésről egy “ruin club”-ban, síversenyről
a nyári melegben, halászléföző versenyről egy rehabilitált gyártelepen…
Az alábbi kiadványunkban összegyűjtöttünk pár területet, amelyek megismerésén keresztül hisszük, hogy az idelátogatók bizton megtapasztalják: ez a
város több, mint gondolták. Fontos számunkra, hogy vendégeink mindenből a
legjobbat kapják és hogy a hazai vállalkozásokat, termékeket általunk is egyre
többen megismerhessék.

KULTURÁLIS KÖZÖSSÉGI TEREK

- Túl a romkocsmázáson

„Budapest vonzerejének

˝
kikerülhetetlen szereploi”

Az elso˝ magyarországi “romkocsma”, amely egy

7. kerületi bérház belső tereit ki- és felhasználva
nyitotta meg kapuit, teljesen eltért az addig itthon
megszokott vendéglátóegységektől. A bolhapiacról
szerzett berendezéseivel, a kertmozival, a rétegkultúrák iránti nyitottságával ez a folyamatosan változóalakuló tér elindított egy folyamatot, aminek hatására az elmúlt tíz évben Budapest életében jócskán
megszaporodtak a hasonló, önálló kezdeményezésből létrejött közösségi terek, amelyek a hazai és
külföldi közönség szemében Budapest vonzerejének
kikerülhetetlen szereplői lettek. Mára ezek a vendéglátói egységek is jóval túlmutatnak a romkocsmázáson; előadások, koncertek, kiállítások, kortárs
művészeti projektek, vásárok színterei, induló alkotók lehetőségei a megnyilvánulásra, terek, ahol civil
kezdeményezések szerveződnek, kreatív gondolatok
érlelődnek.

A turisztikai nevezetességgé is vált terek közül sok kiválóan alkalmas céges rendezvények, csapatépítők, lazább üzleti találkozók befogadására is és speciális hangulatot
is kölcsönöznek a programoknak.
Az Atelier projekt megalkotói összművészeti bemutató tereket hoznak létre. Céljuk, hogy minél többféle
műfajt és stílust mutassanak meg, széles körben beindítva ezzel az emberek fantáziáját, felszabadítva a kreatív energiáikat. A folyamatosan átalakuló terek változatos, képzőművészeti kiállításokkal, workshopokkal,
filmklubokkal és szabad előadásokkal szórakoztatják az érdeklődőket.

NAGYVILÁGI ELEGANCIA - incentive és leisure programokhoz
A budapesti luxus is több, mint gondolnánk, sok-

színű, mint maga a város. Fényűző szállodák, Michelin csillagos éttermek, lenyűgöző terek, épületek,
kozmopolita hangulat, fesztelenül előkelő összejövetelek, programok várják azokat az idelátogatókat,
akik szeretik magas színvonalon, impozáns miliőben,
nagyvilági eleganciával átélni a budapesti életérzést,
városi vibrálást.

„a város csodálatos adottságai egy csipetnyi különleges ötlettel”
A világhírű Buddha-Bar Hotellánc második tagjaként megnyílt luxusszállodának
a neobarokk stílusú Klotild Palota ad otthont a Ferenciek terén. A szálloda különlegessége a világszerte ismert, franchise rendszerben működő Buddha-Bar
étterem, amely Párizs, Dubai és Monte Carlo után a hotellel egyidőben nyílt meg
Budapesten. A hazai közönség és az idelátogató külföldiek körében egyaránt
népszerű az étterem, a felette található lounge és bár is.

Sokszor egy rendezvény legfontosabb eleme a kényeztetés, a szórakoztatás. A város
csodálatos adottságai, lenyügöző épületei,
a homlokzatok mögött bújó fényüző terek
egy csipetnyi különleges ötlettel kíválóan
alkalmasak exkluzív és felejthetetlen programok megvalósításához.

MADE IN BUDAPEST

-kortárs Design és Divat

A magyar lányok

messze földön híresek szépségükről…ma már büszkén állíthatjuk, hogy a hozzájuk
illő kortárs magyar divat is ismert a világon. Rengeteg a tehetséges tervező, kreatív szakember Magyarországon és egyre több az olyan hazai vállalkozás
is, akik segítik, támogatják őket. Kezd kialakulni az
a felfogás, hogy összefogva, egymást támogatva,
inspirálva, közösen lehet tenni a kortárs magyar design és divatvilág népszerűsítéséért és fejlődéséért.
Galériák, boltok, műhelyek nyílnak, ahol friss magyar tehetségek alkotásai kaphatók. Ez lehetőség a
tervezőknek, hogy megismertessék munkáikkal az
érdeklődő közönséget és a vásárlóknak, hogy minőségi, magyar kreatív termékekhez jussanak. Közös
cél, hogy megmutassuk a világnak új tehetségeinket,
munkáikat, a budapesti design és divat mai arcát,
arcait.
A részletek kidolgozása, a design, a szépség fontos része egy emlékezetes rendezvénynek. MICE programjaink megvalósításánál örömmel dolgozunk hazai
design-és divattervezőkkel, legyen az egy
zárórendezvényhez kapcsolt kiállítás, egy
divatbemutató vagy akár egy tervezőkkel
közös kézműves csapatépítő program.

Az 1995 óta működő KREA Kortárs Művészeti Iskola
divattervező szakán a leendő designerek már a tanulmányaik során elkezdik építeni önálló brandjüket,
amelyben az iskola is segítséget nyújt nekik divatbemutatóval, kiállítási lehetőségekkel, sajtómegjelenésekkel.

„közös cél, hogy megmutassuk a világnak új tehetségeinket”

KREATÍV BUDAPEST

- kreatív vállalkozások, startup kultúra

A Prezi

sikeréről már mindenki hallott, de számos
egyéb kreatív hazai vállalkozás indult be az utóbbi
években. A siker másokat is ösztönöz, szerencsére
ma már a tehetségek, jól menő vállalkozások szívesen megosztják azokat a tapasztalataikat, ötleteiket,
gondolataikat, amikkel segíthetnek induló társaiknak. Állami és civil kezdeményezések küldetése is,
hogy kiaknázzák a kreatív ágazatokban rejlő országkép-formálási lehetőségeket és hozzájáruljanak új
magyar sikertörténetek megszületéséhez. Vállalkozásokat és befektetőket hoznak össze, tehetségkutatást folytatnak, segítik a vállalkozói szemlélet elsajátítását a tehetséges fiatalok körében.

„minden kreatív önálló

kezdeményezés Budapest
hírnevét öregbíti”

Városnézéseinken büszkén mutatjuk be
napjaink induló és már sikeres kreatív cégeit, kis manufakturáit: hisszük, hogy minden
kreatív önálló kezdeményezés Budapest hírnevét öregbíti az idelátogatók szemében.
A Design Terminál a magyar kreatívipar ösztönzéséért felelős állami ügynökség, hazánk legfontosabb
startup találkozóhelye. Olyan rendezvénysorozatok
elindítása fűződik a nevéhez, mint a „Gombold újra!
Divat a magyar” vagy a „Budapest 3D Printing Days”,
a Design Hét Budapest és más közösségi események
helyszíne is.

˝ finomságok
GASZTRO MANUFAKTÚRÁK-kézmuves

Egy országot, egy várost sokan a konyháján keresztül azonosítanak. Fontosnak találjuk, hogy rendezvényeinken vendégeink az
igényeikhez illő modón találkozzanak a magyar konyha finomságaival. Catering partnerként és a szívünkhöz közel álló CSR programoknál is szívesen működünk együtt a hazai manufakturákkal.

„vendégeink találkozzanak a magyar
konyha finomságaival.”

A magyar konyha színesebb, mint valaha.

Könnyed ebéd egy „kockás terítősben”, záró nagy vacsora egy
exkluzív helyen, közös főzés egy lakásétteremben, vagy csapatépítő bográcsozás a város közepén…a klas�szikus magyar ételektől a modern ízkavalkádig magas minőségben minden megtalálható Budapesten. Sorra
nyitnak a jobbnál jobb éttermek, falatozók, cukrászdák, tele van a város a konyhaművészet szerelmeseivel,
szerelmes konyhaművészekkel.
A LEVES. két tulajdonosa elsők között határozta el, hogy megpróbálják megújítani a magyar utcai étkezést.
A poharas levesezést igyekeztek átültetni a magyar fogyasztói szokásokat figyelembe véve. Mára a belváros
egyik legnépszerűbb minőségi gyorsétterme.

FELELŐSSÉGTELJES UTAZÁS

- CSR programok

˝
A felelosségteljes
utazó

igyekszik az úticéljára
gyakorolt lehetséges pozitív társadalmi-, gazdaságiés környezeti hatásait maximalizálni, az utazás negatív mellékhatásait pedig minimálisra csökkenteni.
A felelősségteljes utazás egyre többeket foglalkoztat, egyrészt magánszemélyek is szeretik felelősségteljesen tölteni szabadidejüket, másrészt csoportok,
cégek is szívesen kapcsolják össze látogatásaikat
ebben a szemléletben szervezett városnézéssel vagy
programokkal.

„az összefogás mindig ő

˝
oszinte
segíteni akarással
valósulhat meg”

Számos lehetőség várja azokat is, akik útjaikat CSR projekttel is szeretnék összekötni, kiegészíteni. A programok típusa mindig
személyre, cégre szabott, így az összefogás
mindig őszinte lelkesedéssel, segíteni akarással valósulhat meg.
A Hajléktalanokért Közalapítvánnyal több közös projekten dolgoztunk már együtt. Szerveztünk velük
közösen csapatépítést és évről évre a hajléktalan
emberekkel kapcsolatos társadalmi attitűd pozitív
irányú változását próbáljuk elősegíteni a VÁROSI
SÉTA projekttel, ahol idegenvezetőkkel bejárjuk
Budapest belvárosát, megismerjük a terek, utcák,
épületek történelmi és művészeti sajátosságait, valamint a sétában résztvevő hajlék nélküli emberek
személyes történeteit.

BUJA BORBÁROK

- kifinomult italozás

A jó magyar borokkal

egyre szélesebb réteg ismerkedik meg. Az elmúlt években Budapesten burjánzó borbárok azonban adnak még egy kellemes
pluszt is a a kifinomult italozáshoz. Minőségi borok
széles választékát kínálják, közben a magyar konyha
sokszínűségét is megmutatják, érvényesül az ételek
és italok tökéletes összhangja kellemes, modern városi környezetben.

„ételek és italok tökéletes

összhangja modern városi
környezetben”

Hisszük, hogy a magyar konyha mellett
a magyar borok bemutatása, megismerése is emlékezetessé tesz egy budapesti utazást. Rendezvényeinket sokszor egészíti ki egy kötetlen borozgatás
a legjobb borászok közremükődésével,
egy tökéletes borvacsora ötcsillagos
séfekkel, vagy akár egy közös, csapatösszehozó szüretelés.
Az Innio egy jelenkori borospince a város közepén.
Tökéletes hely az üzleti ivásokra megbeszélésekre,
privát borvacsorákra, jubilálásokra, tejfakasztásokra,
összejövetelekre, szakításokra, aranylakodalmakra,
hedonista szakértelemmel alátámasztva.

EZERARCÚ BUDAPESTI ÉJSZAKA-bulitól a partiig
A pezsgo˝ éjszakai

életről is híres városunkban
tényleg nincs megállás, ha lemegy a nap. Számos
fantasztikus lehetőségünk van mulatni télen-nyáron. A kultikus underground helyszínek mellett az
elmúlt években Budapesten megnyílt a csillogó szórakozóhelyek világa is, amely magával ragad minden hazánkba utazót. Szórakozóhelyekből, táncos
mulatókból, elegáns romdiszkókból széles a választék, végigjárhatjuk őket, vagy csukott szemmel rábökhetünk egyre, a buli garantált. Élő zene, sztár
dj-k, gasztronómiai csodák, minőségi italok, kortárs
életérzés, tánc, élesen csillogó vagy bódulattól homályos, de mindenképp felejthetetlen emlékek.

„megnyílt a csillogó

szórakoztatóhelyek világa is”
Egy este szikrázó hely nappal különleges helyszíne lehet szakmai rendezvényeknek, egy klasszikus bálterem ígéretes alternatívája lehet egy
záró vacsorának, a nagy terek miatt
egy ilyen szórakozóhely ideális lehet
„mozgalmas” csapatépítőkhöz és tökéletes választás egy grandiózus tematikus bulihoz.
Az Ötkert egy hely Budapest szívében, ami a várossal együtt mindig változik, pezseg, színesedik, alakul. Változatos a programfelhozatal, minden este
zsúfolásig telt a táncparkett és az étterem. Az első,
második és harmadik emeletet fiatal kreatív vállalkozók töltik meg élettel.

MAGYARORSZÁG AJÁNDÉKBA!-tökéletes szuvenír

Egy ország gazdasági státuszát jelentősen befolyásolja a helyi vállalkozások által kínált hazai termékek és

szolgáltatások sikere. Fontos, hogy támogassuk a hazai kereskedőket, termelőket és fontos, hogy a magyar
termékek, szolgáltatások minőségi és hiteles kínálatával találkozzanak külföldi vendégeink is. Az utazók nagy
része szívesen visz haza egy-egy apró darabot a látogatott ország kultúrájából. Legyen helyi remek, legyen
hagyományokra támaszkodó vagy modern köntösbe bújtatott, legyen kreatív, de hasznosan felhasználható,
vagy csak szemet gyönyörködtető, olyan ajándékokat, szuveníreket, hazai termékeket szeretnénk megmutatni vendégeinknek, amiket magyarok is szívesen birtokolnak, és jó szívvel ajánlják külföldi barátaiknak,
üzleti partnereiknek.

˝ a helyszínen megélt szép emlékeknek”
„örök közvetítoje

A Magyar Termék Rajongók Oldala (MTRO) egyedülálló, alulról szerveződő, civil kezdeményezés, egy társadalmi vállalkozás. Bemutatkozási lehetőséget biztosít és piacot szerez a magyar termékeknek idehaza
és külföldön, megmutatja a kisebb és a nagyobb, a még nem ismert és már sikeresebb vállalkozásokat is.
Központi témájuk a magyar termékek, a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelem.

Egy jól eltalált apró ajándék tényleg lehet örök közvetítője a helyszínen megélt szép emlékeknek. Az
elmúlt években rendezényeinkhez több tucat ötletes magyar terméket, találmányt ajánlottunk partnereinknek; örülünk, hogy lehetőségeink száma naponta csak nő.

KREATÍV UTAZÁS - ÉS RENDEZVÉNY

Egy budapesti program
több, mint gondolnád - ÖTLETEK

Budapest ajándékba
…teljesen személyre szabott túráinkat kifejezetten vendégeink számára fejlesztjük!

Közös városfelfedezés

... Budapest felfedezése barátokkal, családdal! Egyedi
túraterveinkkel a város rejtett kincsei is megismerhetők, magyar vendégeinknek is csupa újdonságot mutatunk!

Családi programvárosfelfedezés a gyerekekkel

…hogy kerül hal a bástyára? Milyen állatok bújkálnak a
templomon? Interaktív városnéző túránk alatt rengeteget mesélünk a fővárosról és közben sok érdekességet
és játékot kínálunk a kicsiknek!

Tematikus túrák
egyéneknek és csoportoknak

…design, építészet, kortárs művészet, jó kaják, menő
kocsmák..kit melyik érdekel? Tematikus túránkon mindenki azt csinálhatja,amit szeret, közben rájöhet, hogy
Budapest is az egyik legjobb barátja!

KREATÍV UTAZÁS - ÉS RENDEZVÉNY

Egy céges program
több, mint gondolnád - ÖTLETEK

Kreatív és egyedi csapatépítés
…szakítunk az eddigi hagyományokkal és olyan céges bulit ígérünk, ami különleges élményt nyújt minden munkatársnak. Mert van élet a flipchart táblán túl is.

Csoportos, céges városfelfedezés

…csoportra szabott túráink után egész más lesz munkába járni, ismerve a környék rejtett kincseit, a közös élmény és egy-egy emlék mosolyt csal majd az
arcunkra reggelente.

Konferencia, gálavacsora, bankett szervezése

…a klasszikustól az extrémig, a hivatalostól a barátiig, az előkelőtől a hippi stílusig, minden kategóriában a céghez, a csoport igényeihez leginkább passzoló
megoldást választjuk.

Incentive jutalom hétvégék

…speciális képességünk van arra, hogy egy hétvégére annyi élményt nyújtsunk,
mint egy kéthetes nyaralás, és olyanokat, amik feltöltik, összehozzák a résztvevőket. Igazi jutalom a kollégáknak.

Civil akciók, CSR projektek

…a vállalat céljait figyelembe véve CSR projekt típusokat javaslunk, a választott
program típus alapján pedig megvalósítjuk a konkrét,egyedi, cégre, csapatra
szabott projektet.

A CÉGES PROGRAM
TÖBB, MINT
GONDOLNÁD!
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