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EVENTOWA POLSKA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO
Rynek ostatnich lat przyniósł nam w Polsce (ale
i na całym świecie) jedną z najbardziej kluczowych zmian – wraz z rozwojem nowych mediów
nastąpiło wyraźne przekształcenie klienta
w prosumenta, czyli osobę zaangażowaną
w aktywne współtworzenie produktu do późniejszego własnego użytku. Dzisiaj kluczem do
sukcesu wydaje się nie tyle jednorazowa
sprzedaż, co budowa długotrwałych relacji
i przywiązania do marki. I tutaj na scenę
w blasku jupiterów wkraczają eventy.
Przemysł spotkań zaoferował firmom wartość,
która obecnie jest na rynku na wagę złota
– emocje. Trudno o inne narzędzie marketingowe,
które potrafi budować tak silne relacje emocjonalne na linii marka – klient. W końcu ciężko
porównywać np. degustację w supermarkecie
z rockowym koncertem pod egidą producenta
naszego ulubionego piwa – o ile to pierwsze
może nas nakłonić do jednorazowego wrzucenia
produktu do koszyka z zakupami, to tylko to
drugie jest w stanie zamienić się we wspomnienia na całe życie, które w podświadomości będą
łączyć przyjemne chwile z daną marką.
Dzięki temu, choć eventy same w sobie „nie
sprzedają”, jak zwykło się to mówić o działaniach
z zakresu PR, to przynoszą korzyści długofalowe
– budują świadomość marki i pozytywne pomosty
skojarzeniowe (czy to w sferze zewnętrznej czy
w wewnętrznym obszarze firmy, bo przecież
event stanowi również doskonałe narzędzie
motywacji i integracji pracowników z firmą).
Trudno się zatem dziwić, że eventy przeżywają
obecnie swoje „złote czasy”, a branża eventowa
w Polsce jest na poziomie jakiego jeszcze nie
było. Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby ten
trend miał szybko przeminąć! Liczba wydarzeń,
konferencji i spotkań rośnie lawinowo, niemalże
podwajając swoją ilość z roku na rok.

Warto przy tym zaznaczyć, że jest to rozwój nie
tylko co do liczby samych wydarzeń, ale również
ich jakości oraz „trwałego” zaplecza. Współczesne polskie eventy mogą śmiało konkurować
z wydarzeniami ze światowych rynków. Wraz
z rozwojem branży rozwinęła się również
infrastruktura – symbolicznym początkiem tego
trendu może być budowa stadionów w związku
z Euro 2012 i podobnie jak nasza piłkarska
reprezentacja systematycznie wspina się na
światowe wyżyny, osiągając najwyższą rankingową pozycję w historii, tak branża eventowa
również nie tyle aspiruje, co wręcz śmiało
wkracza na światowy poziom. Do tego dodajmy
coraz większe zainteresowanie tego typu
działalnością wśród polskich przedsiębiorców.
Stopniowo eventy przestają być domeną dużych
korporacji, coraz częściej ich wartość doceniają
też nieco mniejsze firmy. Oczywiście idą za tym
również rosnące wymagania – zarówno po
stronie klientów agencji eventowych, jak
i odbiorców danego wydarzenia. Ale i w tym
należy upatrywać plusów – większe wymagania
przekładają się bezpośrednio na rosnącą
profesjonalizację marki. A to z kolei może
potwierdzać jej wysoką pozycję na współczesnym rynku.
Wszystko razem sprawia, że polską branżę
eventową czekają lata… ciężkiej pracy i satysfakcji. Czego sobie i Państwu serdecznie życzymy
i czego niepodważalnym dowodem jest kolejne
wydanie Event Katalogu – pełnego inspirujących
przykładów atrakcji, usług i miejsc eventowych.
Nie mamy wątpliwości, że po raz kolejny stanie
się on praktycznym przewodnikiem w organizacji
wydarzeń.

Zapraszamy do środka!
Marta Klecha, Adam Żmuda, Marzena Ziarkowska
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FIRMOWY EVENT NA 5
Często firmowy event kojarzy się z zakrapianą rozrywką. Czy nadal tak jest? Wiele firm odchodzi od tego przestarzałego modelu na rzecz przemyślanych eventów dla pracowników, z jasno określonym celem.
Oprócz
wspólnego
świętowania
kolejnych
jubileuszy firmy, celem organizacji wydarzeń dla
pracowników powinna być integracja, kształtowanie więzi wewnątrz firmy, budowanie lojalności, motywowanie pracowników do dalszych
działań, a także podziękowanie im za dotychczasowe działania i trud, który włożyli w rozwój
i sukces firmy.
Jeśli jasno sprecyzujemy cel organizowanego
wydarzenia, ustalanie atrakcji będzie łatwiejsze.
Z dobrze obranym celem, dobierzemy odpowiednie atrakcje, które pomogą w jego osiągnięciu.
Na rynku atrakcji eventowych jest wiele i ciągle
przybywają nowe. Nie możemy pozwolić, by nasi
pracownicy podczas imprezy skupiali się tylko
na tańcu i konsumpcji. Tak, to elementy, które
powinny być zawarte w programie, ale pamiętajmy, że oczekiwania naszych uczestników są
coraz większe. Nawet organizując szkolenie dla
pracowników, powinniśmy pomyśleć o ciekawej
formie jego przeprowadzenia. Jeśli nie mamy
pomysłu na formę, to warto poszukać ciekawej
lokalizacji. Tych też ciągle przybywa i obecny
konsument ma duży wybór obiektów.

Ilona Kozłowska Z-ca Redaktora Naczelnego EventPolska.biz

Inwestowanie w eventy firmowe jest
opłacalne tylko wtedy, gdy założony cel
zostanie osiągnięty. Jeśli nie posiadamy
w firmie osób, które odpowiednio zajmą
się wydarzeniem, warto zwrócić się do
profesjonalistów – agencji eventowych.
Ich doświadczenie i kreatywność
pozwoli na zrealizowanie założeń, ale też
w miły sposób zaskoczy pracowników.

Organizując imprezę dla pracowników, decydujemy się na jej cykliczność. Tego typu przedsięwzięcia nie powinny być z roku na rok takie same.
Za każdym razem należy wprowadzić coś innego,
zmieniać cel wydarzenia. Tylko w ten sposób
zapewnimy sobie frekwencję i odniesiemy
sukces. Jeśli nasze imprezy będą w jednakowym
standardzie i ich program nie będzie modyfikowany, nasz cel nie zostanie osiągnięty,
a pracownicy poczują się zawiedzeni. Wtedy
wydane na event pieniądze będą zmarnowane,
a na kolejnej edycji imprezy będzie mniej uczestników.
Technologie rozwijają się dynamicznie i z roku na
rok otrzymujemy nowe możliwości w postaci
różnorodnych atrakcji. To wszystko korzystnie
wpływa na organizowane wydarzenia i na uczestników, którzy będą mieć dobre wspomnienia
i będą się czuć dobrze, a nawet wyjątkowo.
Warto więc być na bieżąco z tym, co oferuje

rynek eventowy. Inwestowanie w eventy firmowe
jest opłacalne tylko wtedy, gdy założony cel
zostanie osiągnięty. Jeśli nie posiadamy w firmie
osób, które odpowiednio zajmą się wydarzeniem,
warto zwrócić się do profesjonalistów – agencji
eventowych. Ich doświadczenie i kreatywność
pozwoli na zrealizowanie założeń, ale też w miły
sposób zaskoczy pracowników. Agencji eventowych jest wiele, jednak przy wyborze odpowiedniej, należy dobrze przyjrzeć się ich działaniom
i określić charakter imprezy. Jeśli naszym celem
jest integracja pracowników i dostarczenie im
sporej dawki adrenaliny, wybierzmy agencję,
która zajmuje się imprezami survivalowymi.
Natomiast jeśli chcemy, by nasz event był
wyjątkowy, a uczestnicy stąpali po czerwonym
dywanie, skupmy się na agencjach, które realizują gale i tak zwane eventy VIP. Przy tego typu
wydarzeniach warto zaufać profesjonalistom
i zdać się na ich wiedzę i doświadczenie.
Event dla pracowników ma dać im poczucie, że
są docenieni, bo jest to w pewnym sensie nagroda dla nich za ich ciężką pracę, którą włożyli
w rozwój firmy. Dzień imprezy firmowej jest
dniem dla pracowników i wtedy należy dołożyć
wszelkich starań, by odpowiednio o nich zadbać
i sprawić, by wyszli zadowoleni i wrócili do pracy
z nową energią.
Event firmowy nie jest spotkaniem obowiązkowym, to złota zasada. Chcąc zapewnić sobie
frekwencję, musimy mieć cel, dobry program,
który zachęci wszystkich do udziału w imprezie
oraz odpowiednio dobrany termin. Firmowy
event ma dostarczyć wielu pozytywnych wrażeń.
Ma zapewnić piękne wspomnienia, integrować,
doceniać. Skoro mamy na rynku profesjonalistów
i wielu podwykonawców oferujących ciekawe
rozwiązania to skorzystajmy z tego. Na dobrze
zorganizowanym evencie dla pracowników
korzystają nie tylko pracownicy, ale i pracodawca. Dlaczego? Bo dobry pracownik to taki
o którego się dba, a event jest ku temu świetną
okazją.

KOMUNIKACJA, REALIZACJA I STRATEGIA
– FORUM BRANŻY EVENTOWEJ PO RAZ KOLEJNY

Inspirująca część merytoryczna, możliwość networkingu i rozmów biznesowych oraz prawie 2000 gości – Forum
Branży Eventowej na stałe wpisuje się w kalendarz osób związanych z event marketingiem. O podsumowanie tegorocznej
edycji oraz DNA kolejnej poprosiliśmy Agnieszkę Huszczyńską, prezes zarządu Evential Sp. z o.o.

Za nami kolejna edycja Forum Branży
Eventowej.
Bogatsi
o
ubiegłoroczne
doświadczenia, mogli Państwo stawić czoła
nowym wyzwaniom. Pod jakim hasłem
odbywała się konferencja? Co było jej myślą
przewodnią?
Tematem przewodnim edycji 2017 było: jak nowe
technologie mogą wpłynąć na rolę i kształt
eventów w przyszłości. Analizowaliśmy, czy
narzędzia on-line i VR mogą stać się integralnym
elementem eventów oraz które z nich mogą
okazać się przydatne we wsparciu realizacji
wydarzeń. Przedstawiono trendy na rok 2017,
ale też długofalowe procesy, zmieniające
postrzeganie choćby czasu wolnego. Te zmiany
to szansa i wyzwanie dla branży. Powstaje
pytanie, jak daleko nam jeszcze do tego, by stać
się częścią branży rozrywki i czy rzeczywiście
zmierzamy w tym kierunku oraz jak dużą
konkurencję stanowi dla nas internet i nowe
media.

Kompleksowy event marketing staje się
narzędziem świadomie wykorzystywanym
przez agencje w kreowaniu komunikacji.
Dostrzega Pani jakieś szczególne trendy,
które wyznacza branża?
Trendów jest bez liku, ale na poziomie strategicznym branża nie tyle je wyznacza, co świadomie z nich korzysta. Rynek szybko się uczy
i wykorzystuje zmiany na swoją korzyść.
Dostrzegamy np., że internet zamiast być
alternatywą dla event marketingu jest jego
uzupełnieniem. Oferuje inne przeżycia, niż
jakakolwiek komunikacja ATL czy cyfrowa.
Pozostawia element niewyreżyserowany, umożliwia bezpośrednie spotkania z ludźmi i pozwala
wyjść ze świata cyfrowych relacji. Z drugiej
strony, analiza trendów z rynku pracy wskazuje,
że częściej będziemy wybierać pracę z domu
i komunikację mailową. Szczególnie wtedy event
marketing stanie przed szansą zagospodarowania czasu wolnego i zaoferowania doświadczeń,
których będziemy złaknieni po godzinach siedzenia w domu. Tym samym da szansę spełnienia

marzeń każdego marketera – zdobycia serca
grupy docelowej.

Czego możemy się spodziewać na Forum
Branży Eventowej 2018? Czy pojawią się
jakieś nowości?
Przede wszystkim bogatego programu merytorycznego. Gościem specjalnym mówiącym
o strategii i planowaniu będzie gen. Roman
Polko. Główny program został podzielony na trzy
części: komunikacja, realizacja i strategia.
Komunikacja - ponieważ coraz częściej podmioty
odpowiedzialne za realizację wydarzenia będą
odpowiadać za jego komunikację. Już dziś wiele
eventów realizują agencje marketingu zintegrowanego, a agencje eventowe rozszerzają ofertę
o specjalizację np. w social mediach. Realizacja
– aspekt organizacyjny w dalszym ciągu jest
interesujący dla uczestników Forum. Strategia
- ponieważ FBE z założenia ma służyć nie tylko
wąsko rozumianej branży, ale wszystkim, którzy
odpowiadają za komunikację przedsiębiorstw czy
marek. Wraz z naszymi partnerami, Colors of
Design i Deli Catering, zaproponujemy całkiem
nową formułę Strefy Networkingowej, gdzie
odbędą się dwa networkingi prowadzone przez
Akademię Rekomendacji Grzegorza Turniaka.
Wraz z Adventure Warsaw organizujemy po raz
kolejny przygodową grę miejską. Pojawi się też
escape room. Obie zabawy z atrakcyjnymi nagrodami. Nowością jest giełda pracy. Umożliwimy
agencjom i działom eventów i marketingu
w firmach zaprezentowanie swoich ofert zatrudnienia. Niewykluczone, że pojawi się czwarta
strefa Forum, ale o tym wkrótce. Póki co nie
możemy zapomnieć o trzeciej strefie - Strefie
Dostawców. Bogactwo ofert i ciekawa forma ich
prezentacji w trakcie tegorocznej edycji spowodowała, że niektóre firmy postanowiły pokazać
się jeszcze ciekawiej. Z pewnością będzie co
oglądać.

Z Agnieszką Huszczyńską
Prezes Zarządu Evential Sp. z o.o.
rozmawiała Marta Klecha

Trendów jest bez liku, ale na poziomie
strategicznym branża nie tyle je
wyznacza, co świadomie z nich
korzysta. Rynek szybko się uczy
i wykorzystuje zmiany na swoją korzyść.
Dostrzegamy np., że internet zamiast
być alternatywą dla event marketingu
jest jego uzupełnieniem.
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CZAS BRANŻY EVENTOWEJ
Misją Forum Branży Eventowej jest pokazywanie eventu jako spójnego elementu
komunikacji z klientami, pracownikami i innymi uczestnikami otoczenia przedsiębiorstwa. W edycji 2018 udział weźmie 1500 osób realizujących i wykorzystujących eventy do komunikowania się z grupami docelowymi.
Forum powstało w efekcie wiary w to, że
w świecie współczesnych technologii, event
marketing jest kluczowym ogniwem w komunikacji z otoczeniem każdego przedsiębiorstwa.
Istotna rola tego narzędzia w nowym marketingu
oznacza nie tylko pozytywne prognozy dla
branży, ale także konieczność profesjonalizacji
działań. Z czasem, wraz z prawdopodobnym
wzrostem rynku, nasilać się będzie też
konkurencja. Tymczasem rosnącą rolę event
marketingu potwierdza coraz większa liczba
kierunków o specjalizacji organizacja eventów.
Istotna jest także rola nowych graczy – agencji
marketingu zintegrowanego traktujących event
jako spójny element marketingu-mix.
Dlatego w przypadku agencji eventowych kluczowe staje się ciągłe pogłębianie wiedzy i obserwowanie trendów, a także szersze rozumienie
kontekstu i strategii, której element stanowią
realizowane eventy. Dla klientów coraz ważniejsza jest natomiast dobra znajomość event
marketingu jako jednego z dostępnych narzędzi

dla realizacji planu marketingowego. Dotąd
Eventowej.eventy często stanowiły odrębny
element komunikacji i postrzegane były bardziej
w kategoriach PR lub sprzedaży bezpośredniej,
niż kluczowego elementu marketingu marki.
Dziś, aby skuteczniej korzystać z event marketingu, precyzyjniej briefować i prawidłowo
oceniać efekty, niezbędny jest stale aktualizowany poziom znajomości tej formy komunikacji.
Dlatego też najnowsza wiedza jest podstawowym elementem każdej edycji Forum Branży
Eventowej.
Na wydarzenie składają się usługi, których
w większości nie da się „dotknąć” przed realizacją. Dlatego, jak w mało którym biznesie,
kluczem do sukcesu jest zaufanie do wiarygodnych i rzetelnych dostawców. Znalezienie
i zapoznanie się ze stroną internetową to
naprawdę za mało, by znaleźć dostawcę, który
pozwoli nam spać spokojnie. Dlatego z roku na
rok, obok części merytorycznej, coraz większym
powodzeniem cieszy się Strefa Dostawców,
stanowiąca integralny element Forum Branży

Eventowej. To właśnie w jej obszarze można
nawiązać nowe biznesowe relacje, odnowić
dawne kontakty i zapoznać się z rekomendacjami
innych uczestników rynku. Szczególną okazją ku
temu są dwie profesjonalne sesje networkingowe towarzyszące każdej edycji Forum.
Specyfika pracy związanej z organizacją eventów
to między innymi wieczny brak czasu, przez
który często rezygnujemy z udziału w spotkaniach branżowych. Tym ważniejsze wydaje się,
aby wygospodarować jeden dzień i wziąć udział
w otwierającym rok spotkaniu, które odbywa się
pomiędzy świętem Trzech Króli, a feriami
zimowymi, kiedy sezon na eventy jest niski.
Forum Branży Eventowej to jeden ważny dzień
inaugurujący nowy rok dla całej branży. Co roku
w trakcie Forum spotyka się ponad 1000 osób.
Jest to miejsce i czas na doładowanie baterii,
poszukanie inspiracji i nawiązanie nowych relacji.
W 2018 roku po raz pierwszy Forum towarzyszyć będzie Giełda Pracy. Pracodawcy będą
mogli zaprezentować swoją ofertę, a event
menedżerowie zostawić CV w wymarzonej
agencji lub dziale organizacji eventów u klienta.
Forum przez cały rok publikuje krótkie teksty na
swoim
blogu:
http://forumbranzyeventowej.pl/blog/. A w zakładce obok można znaleźć
listę dostawców usług eventowych, którzy
prezentowali się podczas ostatniej edycji. Lista
cenna jest w szczególności dla początkujących
event menedżerów. W spotkaniach takich jak
Forum Branży Eventowej zazwyczaj udział biorą
dostawcy rozpoznawalni już na rynku i rzetelni,
o szerokiej sieci kontaktów, które w ten sposób
pielęgnują. Więcej informacji o Forum znaleźć
można na stronie:
www.forumbranzyeventowej.pl.
Spotkajmy się więc 11 stycznia 2018, bo event
to ważny element komunikacji z otoczeniem.

Forum powstało w efekcie wiary w to,
że w świecie współczesnych technologii,
event marketing jest kluczowym
ogniwem w komunikacji z otoczeniem
każdego przedsiębiorstwa. Istotna rola
tego narzędzia w nowym marketingu
oznacza nie tylko pozytywne prognozy
dla branży, ale także konieczność
profesjonalizacji działań.

PROMOCJA W DRODZE
Street Promo organizuje ok. 800 imprez rocznie i obecnie jest największą i najprężniej działającą agencją eventową na
terenie Czech i Słowacji, działa także w Polsce. Poza podstawowymi narzędziami promocyjnymi, wykorzystuje
unikatowe produkty wspomagające reklamę zewnętrzną. Jiří Hanák – właściciel agencji Street Promo opowiedział nam
o możliwościach jakie daje promocja uliczna, „twarzą w twarz z klientem” i dlaczego warto rozważyć wynajęcie trucków
promocyjnych.
Do jakich klientów trafiają Państwo najczęściej? Jakiego typu wydarzenia promowane
są pojazdami Street Promo?
Nasi klienci zawsze chcą zrobić coś oryginalnego
i zauważalnego, wyróżniać się i nie iść drogą
tradycyjnych narzędzi reklamowych. Nasze
pojazdy czy przyczepy są rozpoznawalne
w mediach, a eventy promowane przez amerykański szkolny autobus czy flotę mini cooper,
gwarantują uwagę przechodniów. Najbardziej
powszechne narzędzia reklamy zewnętrznej/
ulicznej, czyli mobilne billboardy, dla większej
atrakcyjności eventu, doradzamy klientom
zestawić np. z plecakami cateringowymi czy
dodatkowym promotorem na Segway'u. Lubimy
to bezpośrednie wyjście do klienta docelowego,
gdzie w zatłoczonych punktach miast (dworce,
przystanki autobusowe, metro) promotorzy
rozdają np. próbki napojów z plecaków. Taka
reklama staje się żywa i zostaje zauważona.

A co sprawdza się w kampaniach organizowanych na większą skalę, kiedy chcemy
dotrzeć do szerszej grupy odbiorców?
Poza tradycyjnymi formami reklamy mobilnej,
proponujemy naszym klientom również innowacyjne nośniki reklamowe do promocji zewnętrznej/ulicznej: od billboardów w najróżniejszej
formie (na przyczepach, pojazdach), po amerykański autobus szkolny i trucki promocyjne.
Podczas targów czy konferencji na przyczepach
urządzane są stoiska wystawiennicze. Trucki
medyczne promują szeroko pojętą profilaktykę
zdrowia, dają możliwość przeprowadzania
badań. Z kolei showtruck z wbudowaną sceną
świetnie sprawdza się na imprezach plenerowych i w kampaniach politycznych. Oczywiście
dobór odpowiedniego narzędzia zależy od
zakresu kampanii.

Które produkty są najbardziej popularne?
Do najbardziej popularnych produktów należą
amerykańskie ciężarówki i przyczepy Airstream,
które przyciągają uwagę swoim wyglądem.
Przyczepy są dostępne w kilku wersjach
- showroomu, baru, stoiska prezentacyjnego,

które w połączeniu z amerykańskimi samochodami, takimi jak Hummer, Chevrolet Express
– stanowią perfekcyjny środek reklamy mobilnej.
Coraz bardziej popularne są również różne formy
ciężarówek medycznych, używane w kampaniach
promujących zdrowie i mających zwiększać
świadomość na jego temat.

Dlaczego
warto
rozważyć
trucków promocyjnych?

wynajęcie

Zaletą ciężarówek promocyjnych na pewno jest
ich wygląd zewnętrzny, po prostu nie może
zostać niezauważony. Jest to mobilne narzędzie
reklamowe, zatem daje możliwość organizacji
trasy roadshow, przemieszczania się, odwiedzenia kilku lokalizacji w ciągu jednego dnia. Wszystko to daje zielone światło najróżniejszym
pomysłom na kampanie reklamowe. Wnętrze
trucka może być dowolnie zaaranżowane,
natychmiast po zatrzymaniu się tworzy "serce"
organizowanego eventu i mamy gotowy salon do
prezentacji,
miejsce
do
przeprowadzenia
wykładu, stanowisko do badania czy promocji
produktu. Na zewnątrz mamy możliwość
stworzenia zadaszonego ogródka, strefy dla
klientów itd. Wykorzystanie takiego środka
reklamy będzie na pewno bardziej atrakcyjne
i przyciągnie większą uwagę, niż stacjonarne
stoisko promocyjne w postaci straganu.

Jakie są możliwości brandingu pojazdów
promocyjnych?
Każdy nasz pojazd i wszelkie inne narzędzia
reklamowe jakie oferujemy, mogą zostać
dowolnie obrandowane. Wystarczy głowa pełna
pomysłów i projekt. W zależności od typu
wynajętego nośnika, odpowiednio doradzamy
i dobierany jest najlepszy rodzaj brandingu. W
dużych pojazdach i przyczepach, na ścianach w
środku można zamontować billboardy, które
znajdą swoje wykorzystanie również w późniejszych akcjach reklamowych.

Jiří Hanák
Właściciel Agencji Street Promo
w rozmowie z Martą Klecha

Zaletą ciężarówek promocyjnych
na pewno jest ich wygląd zewnętrzny,
po prostu nie może zostać niezauważony. Jest to mobilne narzędzie reklamowe, zatem daje możliwość organizacji
trasy roadshow, przemieszczania się,
odwiedzenia kilku lokalizacji w ciągu
jednego dnia. Wszystko to daje zielone
światło najróżniejszym pomysłom
na kampanie reklamowe.

SCENOGRAFIA SUKCESU
Powodzenie każdego eventu zależy od harmonijnego współgrania wielu elementów. O kompleksowej obsłudze wydarzeń
w zakresie budowy, projektowania i aranżacji nowoczesnych scenografii multimedialnych oraz o ich sukcesie, który
zależy głównie od dobrego planowania – w rozmowie z Rafałem Mrzygłockim, Dyrektorem Zarządzającym firmy Aram.
Obecnie branża szeroko pojętej rozrywki
wzrasta bardzo dynamicznie, Państwa
kalendarz pewnie jest wypełniony po brzegi.
Oferowanie usług “od projektu do efektu”
wymaganie nie tylko pomysłów i fajnych koncepcji
scenograficznych (papier wytrzyma wszystko),
ale przede wszystkim dobrego przygotowania,
niezawodnego sprzętu,wiedzy jak to zbudować
oraz odpowiedniego planowania.
Wiele lat temu postanowiliśmy, że zamiast być
jedynie dostawcą sprzętu, będziemy oferować
usługi kompleksowe. Dziś wspomniany model
współpracy niemal całkowicie zdominował naszą
firmę. Wymaga to od nas więcej pracy, ale nasi
klienci mają niewspółmiernie większy komfort
i lepszą usługę oraz mieszczą się w założonym
budżecie.

Jak osiągnąć efekt finalny, który będzie
najbardziej zbieżny z założoną wizją?
Zarówno przy małych jak i dużych realizacjach
proces wygląda prawie tak samo i wymaga
współpracy. Mając pod jednym dachem wszystkich specjalistów oraz własną, olbrzymią bazę
sprzętową, a także będąc członkiem PRG
Alliance – mamy komfort tworzenia, pracujemy
też z ludźmi, których znamy i do których mamy
zaufanie, personalne i zawodowe, zarówno
w Polsce jak i na świecie.

Czy mógłby Pan krótko opisać drogę od
zapytania ofertowego do wyłączenia ostatniego bezpiecznika po udanym evencie?

Technologia zmienia się szybko i mimo,
że mógłbym powiedzieć, że teraz
trendem jest najnowszy media server
D3 lub kolejny model ekranów LED,
to sama technologia nie zrobi dobrego
wydarzenia. Tak naprawdę to
odpowiednio dobrani ludzie,
z odpowiednimi kompetencjami,
zrozumieniem, wiedzą
i doświadczeniem stoją za sukcesem
każdego wydarzenia.

Dobry event to dobrze zaplanowany event.
Najpierw jest spotkanie, chyba że znamy się
z klientem i rozumiemy nie jako „bez słów”.
Następnie rodzi się koncepcja scenografii,
poprawki, zaakceptowany projekt, opracowanie
i przygotowanie techniczne (w tym dobór
technologii), budowa, próby i… udany event.

montaż, w jakim obiekcie pracujemy, jakie będą
koszty obsługi, sprzętu itd. Proponowanie
klientowi projektu scenografii, na który go nie
stać to starta czasu. I naszego, i klienta.
Właśnie takie podejście mocno nas wyróżnia.

Uczestnicy eventów zazwyczaj mają okazję
podziwiać już spektakularny efekt końcowy
aranżacji multimedialnych. Z jakich najnowszych technologii korzystają Państwo, aby
spotęgować wrażenie na odbiorcy? Czy
obserwuje Pan jakiś wyraźny trend na
rynku multimediów?
Technologia zmienia się szybko i mimo, że
mógłbym powiedzieć, że teraz trendem jest
najnowszy media server D3 lub kolejny model
ekranów LED, to sama technologia nie zrobi
dobrego wydarzenia. Tak naprawdę to odpowiednio dobrani ludzie, z odpowiednimi kompetencjami, zrozumieniem, wiedzą i doświadczeniem
stoją za sukcesem każdego wydarzenia. My
takim zespołem dysponujemy, z czego jestem
szczególnie dumny.

Aram wchodzi na kolejne, zagraniczne
rynki. Jak Państwo sobie radzą z realizacją
eventów w innych krajach?
Zawsze stawialiśmy na relacje i kontakty
zagraniczne i dziś to procentuje. Byliśmy
członkiem organizacji AV Alliance, następnie
przeszliśmy do większej, PRG Alliance, zrobiliśmy eventy w Europie, USA, Rosji. Te kontakty
i relacje pozostają i pozwalają nam poruszać się
po zagranicznych rynkach jak żadnej innej
polskiej firmie. Dotyczy to zarówno olbrzymich
realizacji, jak i mniejszych eventów. Jeżeli nasz
klient chce zorganizować event na Manhattanie
– wiemy jak to sprawnie przeprowadzić od
początku do końca.

Czy w przypadku projektowania scenografii
i oprawy audio-video można powiedzieć,
że "ogranicza nas jedynie wyobraźnia
i budżet"?
Nie żyjemy w czasach, w których nic nas nie
ogranicza, dlatego musimy oferować koncepcje
i rozwiązania, na które stać naszych klientów,
a które zapadną w pamięć. Takie, które da się
wykonać w wyznaczonym czasie, a które
jednocześnie będą WOW. Dlatego tworząc
projekt od początku myślimy, ile mamy dni na

Z Rafałem Mrzygłockim
Dyrektorem Zarządzającym
firmy Aram
rozmawiała Marta Klecha

Profesjonalna i kompleksowa

ochrona imprez

ochrona.imprez@konsalnet.pl
Naszym Klientom oferujemy kompleksową
usługę, obejmującą:
profesjonalną ochronę imprezy,

Konsalnet realizuje na terenie całego kraju
profesjonalną ochronę imprez masowych,
sportowych, kulturalnych i innych, w których
wymagana jest ochrona fizyczna. Posiadamy doświadczoną kadrę kierowniczą, która
bierze udział w ustawicznych szkoleniach
specjalistycznych w celu podniesienia kwalifikacji. Wszyscy nasi pracownicy posiadają
aktualne zezwolenia na wykonywanie czynności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz w zakresie zabezpieczenia
imprez masowych.

przygotowanie planu zabezpieczenia
– ochrony imprezy,
przygotowanie planu p.poż.,
uzyskanie zgody na organizację imprezy
masowej,
zaplecze medyczne,
sprzątanie terenu w trakcie i po imprezie,
wynajęcie toalet przenośnych,
wynajęcie barier zaporowych.

EVENT W OBRAZACH
Konkurencja na rynku foto-video sprawia, że liczy się nie tylko technika, ale także nieszablonowość. O fotografowaniu
i filmowaniu eventów, które przestało być tylko uwiecznianiem chwil, a stało się biznesem wymagającym znajdowania się
w odpowiednim czasie i miejscu – opowiada Marcin Mozert, właściciel Moc&ArtGroup.
Co stanowi główny obszar działalności
domu produkcyjnego Moc&ArtGroup?
Jako dom produkcyjny specjalizujemy się w kreacji
treści na potrzeby branży eventowej: od filmów,
animacji, dokumentacji foto-video, aż po zaawansowaną postprodukcję i wsparcie marketingowe.
Wspieramy agencje w tworzeniu koncepcji
eventu. To, jak event wygląda „na obrazku” i jak
zostanie zapamiętany jest naszą główną domeną.

Czy zgodzi się Pan, że fotografowanie
i filmowanie w ramach eventów to nie tylko
uwiecznianie chwili, ale prawdziwa sztuka?
Walor artystyczny ma duże znaczenie, ale
równie ważne jest poznanie specyfiki branży,
umiejętność wsłuchania się w potrzeby klienta
i agencji, oraz talent do znajdowania się
w odpowiednim czasie i miejscu. Zrozumienie,
jakie emocje napędzają event jest kluczem do
sukcesu.
Obserwujemy
eventowe
wzloty
i upadki, trendy i błędy w sztuce eventowej. To
bezcenna wiedza.

Czym musi się wyróżniać agencja produkcyjna w kwestii obsługi konferencji,
spotkań biznesowych itd. i co wyróżnia na
tle konkurencji Państwa firmę?
Jak żadna inna agencja zintegrowaliśmy działania
marketingowe oraz wykonawcze i stworzyliśmy
kreatywny
dom
produkcyjny
wycelowany
w potrzeby rynku. Rozszerzyliśmy usługi
o produkcję animacji oraz grafiki 2D i 3D. Mamy
możliwość realizowania wielu projektów w tym
samym czasie. Zbudowaliśmy centrum archiwizacyjne, z kontentem wszystkich projektów z 10
lat.

Jako dom produkcyjny specjalizujemy się
w kreacji treści na potrzeby branży
eventowej: od filmów, animacji,
dokumentacji foto-video, aż po zaawansowaną postprodukcję i wsparcie
marketingowe. Wspieramy agencje
w tworzeniu koncepcji eventu.
To, jak event wygląda „na obrazku”
i jak zostanie zapamiętany jest
naszą główną domeną.

Jak Pan ocenia rozwój tego typu usług na
przestrzeni lat?
Wzrosło znaczenie video marketingu i social
mediów. Przebudowaliśmy naszą ofertę produkcji
oraz atrakcji eventowych na potrzeby eksploatacji
materiałów w internecie. Klienci oczekują teraz
innowacyjnych, dynamicznych treści i nowych
bodźców.

Moc&ArtGroup
stosuje
nowatorskie
techniki prezentacji obrazu. Czy mógłby
Pan o nich opowiedzieć?
Realizujemy dokumentację filmową w standardzie 4K oraz animacje do projekcji wielorzutnikowych i dookólnych. Tworzymy zdjęcia i filmy 360

wykorzystywane do prezentacji VR. Współpracujemy z dostawcami technologii interaktywnych,
pozwalających na przetwarzanie zdjęć i video
w czasie rzeczywistym za pomocą czujników, co
pozwala nam na stworzenie innowacyjnych
atrakcji, silnie angażujących gości eventu.

Klasyczne atrakcje eventowe takie jak:
studio greenbox, paparazzi na czerwonym
dywanie, gala filmowa, sesja okładkowa
albo list gończy z wizerunkiem uczestników
eventu to tylko niektóre z długiej listy
atrakcji, proponowanych przez Moc&ArtGroup, którymi zainteresowanie nie maleje.
Dlaczego?
Fenomen to nadal wysokie zainteresowanie
naszymi fotobudkami oraz klasycznymi foto-atrakcjami z wykorzystaniem greenboxu. Zapewne
przez zintegrowanie naszych usług z mediami
społecznościowymi i wysyłką zdjęć przez
internet. Poza tym to wspaniała zabawa. Każdy
gość wychodzi z eventu z pamiątkowym wydrukiem.

No właśnie. Państwa firma tworzy niepowtarzalne podarunki dla uczestników
wydarzeń, drukując prawie na wszystkim
podczas trwania eventu. Skąd pomysł na
takie atrakcje?
Sądzimy, że gość eventu chce mieć oprócz
miłych wspomnień także fizyczną pamiątkę.
Drukujemy wcześniej przygotowane zdjęcia na
przeróżnych nośnikach, a wydruki realizujemy
w trakcie eventu. Drukujemy nawet na kawie
z pianką. Świetną pamiątką są również wydruki
oprawione w ramkę lub wielkoformatowe plakaty.

Czy Moc&ArtGroup planuje wprowadzenie
do swojej oferty nowych usług? Zaskoczy
nas czymś w najbliższym czasie?
Oczywiście! Jako innowatorzy pracujemy nad
nowatorską atrakcją eventową wykorzystującą
gogle 360 oraz rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (AR) w trakcie eventu.
Nasze rozwiązanie w niedalekiej przyszłości
dosłownie porwie tłumy. Ale jak na razie jest to
nasza słodka tajemnica.

Z Marcinem Mozertem
Właścicielem Moc&ArtGroup
rozmawiała Marta Klecha

SUKCES TKWI W SZCZEGÓŁACH
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na powodzenie każdego
eventu jest zespół obsługujących go osób, które na czas trwania wydarzenia
stają się wizytówką firmy. Dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom.
O korzyściach dla organizatorów i uczestników, płynących ze współpracy
z agencjami hostess i modelek – w rozmowie z Moniką Bradacz, właścicielką
agencji M-Duo.
Jakie korzyści niesie ze sobą outsourcing
personelu na eventy promocyjne i marketingowe i nawiązanie współpracy z agencją
modelek/hostess?
Najważniejszą korzyścią dla organizatora jest
spokój i zaoszczędzony czas. Angażując naszą
agencję w roli podwykonawcy, zdejmuje on
z siebie ciężar doboru odpowiedniego personelu
do poszczególnych zadań oraz ich koordynację,
za którą przejmujemy odpowiedzialność. Dzięki
temu może się skupić na innych ważnych aspektach produkcji eventów.

A jakie korzyści daje taka współpraca
uczestnikom eventu?
Ile ról, tyle korzyści dla uczestników eventu.
Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do
potrzeb klientów. Event manager, konferansjer,
koordynator, hostessy/hości, modelki/modele,
animatorzy, promotorzy, obsługa techniczna,
obsługa szatni, kierowcy, jak również styliści,
makijażyści, wizażyści, fryzjerzy, fotografowie
- każda powierzona funkcja powinna wpłynąć
pozytywnie na organizację wydarzenia oraz
komfort uczestników.

Czy można pokusić się o stwierdzenie, że
nawiązanie współpracy z profesjonalną
agencją modelek to swego rodzaju inwestycja?

Hostessa czy model powinni mieć
nienaganną prezencje pod każdym
względem, ale kompetencje społeczne
to bardzo ważny aspekt przy doborze
personelu. Jak wiele wydarzeń, tak
wiele osobowości wśród osób, które
zatrudniamy i ważne, aby klient zaufał
nam przy doborze personelu.

Tak. Ponieważ fundamentem w branży eventowej
jest delegowanie zadań odpowiednim,profesjonalnym, mającym doświadczenie w danej dziedzinie podwykonawcom.

Profesjonalna modelka czy host to nie tylko
nienaganna prezencja. Np. podczas targów
czy kongresów istotne jest, aby zostać
zauważonym spośród setek firm, przyciągnąć uwagę, ale także prowadzić aktywne
działania promocyjne, nawiązać kontakt
z odbiorcami. Czym zatem należy kierować
się przy wyborze modelek/modeli do obsługi
danego wydarzenia? Czy ważne są tzw.
kompetencje społeczne?

Hostessa czy model powinni mieć nienaganną
prezencje pod każdym względem, ale kompetencje
społeczne to bardzo ważny aspekt przy doborze
personelu. Jak wiele wydarzeń, tak wiele osobowości wśród osób, które zatrudniamy i ważne,
aby klient zaufał nam przy doborze personelu.
Osoby, które mają dużą kulturę osobista, są
wykształcone, dbają odpowiednio o swój wizerunek oraz wizerunek firmy, którą reprezentują
w naszym imieniu, potrafią dostosować się do
zaistniałej sytuacji, cenią się. Niestety coraz
więcej organizatorów chce mieć najwyższej
jakości personel za stawki nieadekwatne do
stawianych wymagań oraz oczekiwań. Oczywiście
zdarzają się też bardzo świadomi klienci, po złych
doświadczeniach z hostessami/hostami, którzy,
mimo ich zdaniem wysokich stawek, decydują się
nam zaufać i zazwyczaj przy nas zostają. Wtedy
jest to dla nas ogromna radość i satysfakcja,
ponieważ my zyskujemy nowego klienta, a klient
spokój ducha oraz profesjonalną obsługę.

Czy mogłaby Pani w skrócie przedstawić jak
wygląda współpraca organizatora eventu
z agencją hostess/modelek? Od czego się
zaczyna i jak często, biorąc pod uwagę
Państwa doświadczenie, zdarza się wpływać
na decyzje klienta?
Większość klientów trafia do nas z polecenia
przez innego zadowolonego klienta. Według nas
jest to najlepsza forma rekomendacji. Część
osób kontaktuje się z nami po obserwacji
naszych realizacji. W zależności od rodzaju
i wielkości wydarzenia, szczegóły ustalamy na
spotkaniu, mailowo czy telefonicznie. Czasami
dostajemy dokładne wytyczne, ale często klienci
zdają się na naszą wizję powierzonych zadań.
Mamy duże doświadczenie, jesteśmy na rynku od
10 lat, wiemy co i gdzie lepiej się sprawdza
i klienci z tego korzystają. Podobnie w kwestii
wyboru personelu, często klienci sami chcą
wybrać lub zrobić selekcję, ale w większości
przypadków ufają nam i to my dobieramy osoby
do obsługi na dany event. Wykonujemy swoją
pracę z pasją i oddaniem, zawsze staramy się
dać od siebie więcej, niż oczekują od nas klienci.

Z Moniką Bradacz
Właścicielką Agencji M-Duo
rozmawiała Marta Klecha

JUŻ 20 LAT Z POWER-EM NA RYNKU

POWER to agencja, która z roku na rok, nieprzerwanie od 1997 r., zwiększa swoje udziały w polskim rynku. Założona
przez grupę pasjonatów przygody i sportu, dziś, po 20-latach działalności, jest niezaprzeczalnym liderem polskiej branży
MICE.
20 lat temu, w ostatni tydzień marca 1997 roku
rozpoczęliśmy nasze pierwsze wyjazdy narciarskie do Val Thorens. Przez cały ten czas wiele się
nauczyliśmy, zmieniliśmy niejedno i bezustannie
się rozwijaliśmy. Jedno jednak pozostało
niezmienne – siła i moc – nasz POWER – zawsze
był, jest i będzie w nas. By się rozwijać, iść
zgodnie z naszymi przekonaniami, zasadami
i doświadczeniem, a także, by przekazywać to,
co najlepsze, naszym klientom, pracownikom
i przyjaciołom.
Dwie dekady dynamicznego rozwoju, pasji
i zaangażowania zaowocowały pozycją jednego
z najsilniejszych graczy na rynku eventów
i incentive w Polsce. Dziś agencja obsługuje
największe obecne na polskim rynku marki,
organizując wyjazdy incentive, konferencje,
uroczyste gale i bankiety oraz wydarzenia
o charakterze sportowym.
Założycielką agencji jest Olga Krzemińska
- Zasadzka, była wicemistrzyni Polski w squashu,

obecnie managing director agencji POWER,
PowerSport i DMC Poland, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Eventowej, członek Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenia
Organizatorów
Incentive
Travel
oraz Society for Incentive Travel Excellence.
Charyzma oraz wielka pasja do sportu, przekładają się na doskonałe wyczucie i orientację
w jednej z pięciu najbardziej stresujących branż
na świecie, pozwalając odważnie podejmować
nawet najtrudniejsze wyzwania. Razem ze
swoim mężem, Piotrem Zasadzkim, który
w agencji pełni rolę Event & Incentive Directora,
udowadniają, że ciężką pracą można przenosić
góry. Piotr zajmuje się strategicznym wsparciem zespołu oraz ciągłą pracą nad uatrakcyjnianiem naszej oferty, sprawiając, że z roku na rok,
agencja osiąga coraz lepsze wyniki.
W 2016 r. Olga Krzemińska-Zasadzka reprezentowała Polskę, zasiadając w jury prestiżowego
międzynarodowego konkursu branży eventowej
Eventex Awards. W 2016 r.

agencja ponownie otrzymała wyróżnienie „Solidna Firma”. Jest również posiadaczką takich
wyróżnień jak: Platynowy Certyfikat Polish
Product oraz Firma Roku, nagrody MP Power
czy Certyfikatu „Wiarygodna Firma”. Agencja
POWER organizuje średnio 150 wydarzeń
rocznie. Są to eventy rozrywkowe,kulturalne,
sportowe, przygodowe i wyjazdowe. W ofercie
można znaleźć wydarzenia o charakterze
integracyjnym, motywacyjnym, szkoleniowym
i wizerunkowym. Od początku działalności,
POWER realizuje i wspiera projekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizując
niezapomniane wyjazdy narciarskie, żeglarskie,
kite-surfingowe czy off-roadowe.
Zespół tworzą entuzjaści aktywności w każdym
wydaniu – od narciarstwa i snowboardu, przez
squash, hokej, nurkowanie, windsurfing i kite-surfing, po off-road. Pasjonaci sportu, aktywnego
trybu życia i doświadczeni organizatorzy, którzy
do każdego eventu podchodzą z pasją i kreatywnością, a z agencją POWER związani są od wielu
lat.
Dziękujemy, że jesteście z nami.

Dwie dekady dynamicznego rozwoju,
pasji i zaangażowania zaowocowały
pozycją jednego z najsilniejszych graczy
na rynku eventów i incentive w Polsce.
Dziś agencja obsługuje największe
obecne na polskim rynku marki,
organizując wyjazdy incentive,
konferencje, uroczyste gale i bankiety
oraz wydarzenia o charakterze
sportowym.

Z PASJI DO PRZESTRZENI
Triangoo to firma, której historia zaczęła się od scenografii eventowej, ale
w bardzo kreatywnym znaczeniu tego słowa. To firma, na której historię
składa się już blisko 9 lat doświadczenia i ponad 800 zrealizowanych projektów.
Triangoo to firma w 3D. Dlaczego? Bo szczególnie bliskie są nam trzy pojęcia:
design, detal, dialog.
D jak Design
Scenografia zawsze była jedną z najważniejszych
składowych eventów. W Triangoo częściej używamy jednak terminu plastyki eventowej. Przez
wszystkie lata działalności kładliśmy nacisk na
stworzenie miejsca, w którym materializują się
projekty i pomysły. Oczekiwania klientów nabierają realnych kształtów w naszym studio projektowym i pracowniach. Wyspecjalizowaliśmy się
w koncepcjach o bardzo wysokim stopniu trudności, bo najbardziej cieszą te wyzwania, dzięki
którym możemy pokazać naszą kreatywność
designerską i umiejętność łączenia różnych
materiałów plastycznych, z którymi pracujemy.
Nasi projektanci nieustannie rozwijają swoje
kwalifikacje i działają według zasady: musisz
umieć wybudować to, co sobie zaprojektowałeś.
Co tworzymy? Wszystko! Począwszy od kompleksowych scenografii eventowych, aż po stoiska,
meble, rzeźby, standy, ambienty czy skomplikowane systemy wystawiennicze. Staramy się, by
projekty były unikatowe i dedykowane potrzebom

klientów, ale także użytkowe i funkcjonalne.
Wspinamy się na wyżyny kreatywności, stąpając
jednak twardo po ziemi.

D jak Detal
W naszej specjalizacji dokładność jest niezwykle
ważna, dlatego też bardzo dbamy o detale.
Koncepcje scenograficzne składają się niekiedy
z mnóstwa elementów. Jako profesjonaliści
staramy się zaoferować jak najwyższą jakość,
stąd też postawiliśmy na rozwój naszych usług
w takim kierunku, by stać się całkowicie niezależnym. Triangoo to nie tylko studio projektowe, ale
również pracownia stolarska, ślusarska, drukarska, ploter CNC i lakiernia. Mamy wszystkie
potrzebne urządzenia, maszyny i narzędzia do
tworzenia mebli i obiektów scenograficznych,
a nad detalami czuwają zdolni artyści rzeźbiarze.
Wciąż uczymy się nowych trendów i efektów
– połyski, meszki, chromy, struktury – wszystko to
kreatywnie stosujemy w pracy. Naszą prawdziwą
perełką jest możliwość lakierowania w systemie

UV, co pozwala na nieograniczone zastosowanie
druku w meblarstwie i wystawiennictwie. Ważne
jest to, iż pracujemy nie tylko stacjonarnie, ale
również w terenie, dzięki mobilnym warsztatom.
I wcale nie ograniczamy się jedynie do terenu
Polski!

D jak Dialog
Powtarzać będziemy do skutku: scenografia
eventowa to bardzo ważny element wydarzenia.
Dzięki niej wpływamy na nastrój i zmysły,
wzmacniamy wrażenie. Pomagamy organizatorom dotrzeć do uczestników i nawiązać z nimi
dialog. Scenografia nie jest tylko tłem, to
równoległa rzeczywistość. Każdy z momentów
napotkanych przez odbiorcę po drodze
– recepcja, strefy wejścia, stroje obsługi,
dekoracje na stołach, czy scenografia sceny
– są istotne. Dlatego muszą one ze sobą
współgrać i być połączone w logiczną i spójną
całość. Naszym zadaniem jest wywołanie
pozytywnej reakcji. Wspomniany dialog zostaje
nawiązany już na etapie kreacji, kiedy uważnie
wsłuchujemy się w potrzeby klienta. Otwieramy
wyobraźnię, by jak najlepiej spełnić jego oczekiwania.
Już wiesz, że jesteśmy firmą, która nie spoczywa na laurach, tylko stawia na ciągły rozwój.
Cieszymy się z wielu rekomendacji i z dumą
możemy pochwalić się niezwykłymi realizacjami
dla takich klientów jak: Dr Irena Eris, Jack
Morton Worldwide, czy Agencji Production
Office. Tym bardziej, że zdarzają się również
wśród nich bardzo prestiżowe zlecenia, np.
Europejskie Nagrody Filmowe lub realizacja
wystawy „Powstanie Warszawskie 1944”
w Niemczech.
Jeśli dla Ciebie również ważne są design, detal,
dialog oraz jeśli zainspirowała Cię nasza
opowieść, czujesz niedosyt i chciałbyś poznać
więcej naszych historii, zapraszamy na kawę!

Powtarzać będziemy do skutku:
scenografia eventowa to bardzo ważny
element wydarzenia. Dzięki niej
wpływamy na nastrój i zmysły,
wzmacniamy wrażenie. Pomagamy
organizatorom dotrzeć do uczestników
i nawiązać z nimi dialog. Scenografia
nie jest tylko tłem, to równoległa
rzeczywistość.

Jesteśmy grupą profesjonalistów

specjalizujących się w tworzeniu scenografii eventowych,
obiektów ambientowych oraz systemów wystawienniczych

SAILINCENTIVE – EVENTY NA MORZU
O podróżach motywacyjnych i programach teambuldingowych nastawionych na
aktywne formy turystyki – w rozmowie z Maciejem Fornalem, Prezesem
Zarządu firmy FORSAIL Sp. j. – pioniera i promotora idei incentive pod żaglami.
Wyjazdy incentive to skuteczne narzędzie
marketingowe i motywacyjne, które z nich
z oferty Forsail cieszą się największą
popularnością?
Najczęściej wybierane są wyjazdy żeglarskie
oraz narciarskie. Staramy się propagować ideę
wyjazdów, które niosą wartość dodaną w postaci aktywnego wypoczynku, a uczestnicy wynoszą
z nich dodatkowe umiejętności, przydatne
następnie w życiu prywatnym, np. jazda na
nartach, czy doświadczenia żeglarskie. Oprócz
tego typu wyjazdów oferujemy typowy incentive,
czyli wycieczki do krajów egzotycznych na całym
świecie. W praktyce, nasze doświadczenia
w organizacji imprez na morzu, gdzie wszystko
jest uzależnione od pogody i wymusza na nas
umiejętność
szybkiego
dostosowania
się,
powoduje, że wyjazdy „lądowe” są dla nas
mniejszym wyzwaniem. Najchętniej wybierane
przez naszych klientów kierunki to Chorwacja,
Grecja, Hiszpania (Baleary), Malta, oraz Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Karaiby), Martynika
i Grenadyny, Seszele oraz Tajlandia.

Czym jest sailincentive - Państwa autorski
produkt? Kto może z niego skorzystać?

Życie na jachcie, na zamkniętej
powierzchni i w nieco innej, powiedzmy,
bardziej chwiejnej rzeczywistości,
powoduje, że natychmiast ujawniają się
charaktery osobowości. Po kilkunastu
latach pływań, potrafimy po jednym dniu
określić cechy charakterologiczne
uczestników – kto jest liderem, kto jest
godny zaufania i stanowi oparcie
w trudnych sytuacjach, kto dba
o morale reszty itd.

Od początku naszej działalności promujemy
żeglarstwo jako unikalny i idealny sposób na
integrację, team building, rozwijanie zdolności
współpracy w grupie. Sailincentive – nasz
sztandarowy produkt, to wyjazd, po którym
grupa staje się prawdziwym zespołem, a jeśli
uczestnikami są kontrahenci biznesowi, relacje
zbudowane w trakcie rejsu w rewelacyjny sposób
pomagają w późniejszych kontaktach handlowych. Jesteśmy swojego rodzaju żeglarskim
DMC – nasze programy oferujemy w różnych
częściach świata i nie korzystamy na miejscu
z lokalnych pośredników, tylko ze swojej kadry,
doświadczonych i profesjonalnych skiperów
i organizatorów.

Mottem Państwa imprez jest powiedzenie
„Jaki jesteś na lądzie - pokaże morze, jak
zmieniło cię morze - pokaże ląd”. Czy można
pokusić się o stwierdzenie, że żeglarstwo
jest „szkołą życia”?
Życie na jachcie, na zamkniętej powierzchni
i w nieco innej, powiedzmy, bardziej chwiejnej

rzeczywistości, powoduje, że natychmiast
ujawniają się charaktery osobowości. Po kilkunastu latach pływań, potrafimy po jednym dniu
określić cechy charakterologiczne uczestników
– kto jest liderem, kto jest godny zaufania
i stanowi oparcie w trudnych sytuacjach, kto
dba o morale reszty itd. Nasze wyjazdy i tak nie
są zbyt trudne, staramy się ustawiać trasę
rejsu tak, aby nie zamęczyć uczestników
i pokazać im tylko te najlepsze aspekty żeglowania. A stwierdzenie, że żeglarstwo to „szkoła
życia” jest jak najbardziej prawdziwe.

Co Państwa firma proponuje swoim
klientom w ramach Forsail Yachting?
Forsail Yachting to dział wyspecjalizowany
w obsłudze klientów indywidualnych. Oferujemy
czartery jachtów na całym świecie. Poprzez
bliską współpracę z wybranymi, najlepszymi
armatorami, jesteśmy w stanie zorganizować
wakacje na jachcie w każdym zakątku świata,
w którym są firmy czarterowe. Dla osób nie
mających doświadczenia, oferujemy pomoc
profesjonalnych sterników, znających akweny
i lokalne zwyczaje.

Wspominał Pan, że klienci z oferty Forsail
najczęściej wybierają wyjazdy żeglarskie,
ale i narciarskie. Jak Pan ocenia popularność imprez integracyjnych na stoku?
Nasza szkoła narciarsko-snowboardowa Forsail
Ski-Club działa już 7 rok na stoku narciarskim
„Szczęśliwice”. Największą popularnością cieszą
się indywidualne i grupowe zajęcia nauki jazdy
oraz oferty skierowane do dzieci pracowników
naszych klientów. Organizujemy wieczorne
imprezy na stoku w okresie zimowym i udowadniamy, że nie trzeba jechać aż w Alpy, aby
stworzyć alpejski klimat w centrum Warszawy.
Jest to idealna alternatywa dla noworocznych
spotkań firmowych, niskobudżetowych i przy
ograniczeniach czasowych. Jeśli chodzi o dalsze
wyjazdy, naszym głównym kierunkiem jest
Austria, Szczególnie rejon Soelden i Stubaital,
ale organizujemy także wyjazdy do Włoch,
Francji, Słowacji i w Polsce. Największe zawody
narciarskie organizowaliśmy dla grupy aż 500
osób.

Z Maciejem Fornalem
Prezesem Zarządu firmy FORSAIL Sp. j.
rozmawiała Marta Klecha

STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ
„Prawdziwe życie jest spotkaniem” – te słowa Martina Bubera dobrze oddają charakter Stowarzyszenia Branży
Eventowej (SBE), które zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów i reprezentantów eventowych lokalizacji.
także platformę wymiany informacji. Firmy
członkowskie SBE to godni zaufania partnerzy,
zachowujący wysokie standardy. Aby współpracować z solidnymi firmami, w których pracują
twórczy ludzie, warto wybrać członka SBE.

Dekada działalności
Historia SBE sięga 2007 r., kiedy odbyło się
spotkanie założycielskie pierwszego w Polsce
Stowarzyszenia Branży Eventowej. Wówczas na
liście założycielskiej były 52 osoby. Formalnie
SBE zarejestrowano wiosną 2010 r. – najpierw
pod zarządem Andrzeja Bagniuka, a obecnie
Marty Dunin-Michałowskiej.

SBE działa na rzecz profesjonalizacji
polskiego rynku MICE poprzez inicjatywy
edukacyjne oraz pro-biznesowe,
zmierzające do budowania nowej
jakości wsparcia dla branży.

SBE działa na rzecz profesjonalizacji polskiego
rynku MICE poprzez inicjatywy edukacyjne
oraz pro-biznesowe, zmierzające do budowania
nowej jakości wsparcia dla branży. Organizuje
targi i warsztaty. Jest inicjatorem i wspólnie
z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego - twórcą Studium
Podyplomowego Event Management. Dąży do
wypracowywania dla branży wspólnych standardów działania z klientami i kontrahentami, do
umacniania pozycji event marketingu wśród
cenionych narzędzi komunikacji oraz patronuje
ciekawym wydarzeniom.

Być razem to móc więcej
Branża eventowa staje się coraz ważniejszym
elementem gospodarki, a SBE w ramach swoich
projektów musi godzić interesy wielu stron
i równocześnie być partnerem m.in. dla ustawodawców. Kiedy niezbędne są konsultacje branżowe, SBE zabiera głos. Stowarzyszenie stanowi

Edukacja i integracja
W ramach profesjonalizacji polskiego rynku
MICE, Stowarzyszenie podejmuje różnego
rodzaju inicjatywy edukacyjne oraz pro-biznesowe. Jedną z nich jest zainicjowane przez SBE,
a prowadzone od kilku lat we współpracy
z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe
Studium Event Management.
„Od początku działalności SBE jednymi z kluczowych jego celów są edukacja, networking oraz
prowadzenie
dialogu
i
wypracowywanie
wspólnych standardów dla trzech branżowych
podmiotów, tj. agencji eventowych, lokacji
i podwykonawców. Bardzo ważne dla Stowarzyszenia jest też zdanie klientów, stąd zapraszanie
ich m.in na prowadzone przez SBE debaty
branżowe oraz do Rady Programowej Event
Biznes. „Ogromną uwagę przywiązujemy do
merytoryki organizowanych wydarzeń, w tym
konferencji Event Biznes, która skupia wybitnych
mówców oraz przedstawia najlepsze case
studies” – mówi Anna Nowakowska, Członek
Zarządu ds. Edukacji i podkreśla, że konferencja
to prezentowanie eventu jako skutecznego
narzędzia biznesowego. „Dużo uwagi poświęcamy też Studium Event Management, które jest
pierwszym projektem na rynku złożonym z tzw.
pigułek wiedzy, przedstawianych przez najwybitniejszych branżowych ekspertów i kadrę

naukową Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego” – dodaje.
Warto podkreślić, że Event Biznes jest pierwszą
na polskim rynku branżowym konferencją
poświęconą
eventowi
jako
skutecznemu
narzędziu marketingowemu, a w listopadzie
2017 r. odbędzie się jej IV edycja.
SBE organizuje także cykl debat branżowych,
w gronie ekspertów rynku wydarzeń oraz dziedzin
pokrewnych, dotyczących istotnych zagadnień
merytorycznych i wizerunkowych branży MICE.
Z kolei Elfy SBE to inicjatywa społeczna w ramach
której Stowarzyszenie przekazuje wsparcie na
rzecz dzieci z wybranej placówki opiekuńczej.

Duży może więcej
Stowarzyszenia Branży Eventowej staje się
coraz liczniejszym gremium. „Jesteśmy dumni,
że nasi członkowie – firmy oraz osoby – zabierają
głos w ważnych dla branży kwestiach, są
partnerem do konsultacji międzyresortowych
i społecznych. Obserwujemy renesans eventów,
bo nic nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, osobistego doświadczania emocji podczas niezwykłych wydarzeń. Za
tymi emocjami stoją specjaliści od eventów
– członkowie SBE” - informuje Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu SBE. „Cieszymy się,
że
przybywa
fachowców
od
organizacji
wydarzeń, osób wiążących swoją zawodową
przyszłość właśnie z tą branżą. Stowarzyszenie
w ubiegłym roku jeszcze lepiej integrowało
środowisko, a w 2017 r. zaplanowaliśmy wiele
inicjatyw, m.in. edukacyjnych, które mają pomóc
w efektywnej, partnerskiej współpracy z klientami” – dodaje.
Serdecznie zapraszamy do SBE wszystkich,
którym zależy na podnoszeniu standardów
w branży, profesjonalnym kształceniu event
managerów i byciu aktywnym uczestnikiem rynku
MICE.
Więcej informacji:
www.sbe.org.pl; info@sbe.org.pl.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK BRANŻY EVENTOWEJ
– PIERWSZE PODSUMOWANIE
Kodeks Dobrych Praktyk Branży
Eventowej to inicjatywa Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE),
które zrzeszając agencje eventowe,
podwykonawców i lokalizacje eventowe, ma obraz całego rynku wydarzeń
w Polsce.
Z jednej strony mamy do czynienia z szybkim
rozwojem i postępującą specjalizacją firm,
a z drugiej z rosnącą konkurencją, co niekiedy
odbija się na standardzie usług. Potrzebę
skodyfikowania co jest właściwe, a co musi być
piętnowane i wypierane z branży (np. nieetyczne
praktyki) dostrzegli wszyscy członkowie SBE.
Po roku obowiązywania Kodeksu i pracy Rady
Etyki można pokusić się o pierwsze podsumowanie. Rada stoi na straży przestrzegania zawartych w Kodeksie zasad i w minionych dwunastu
miesiącach
rozstrzygała kwestie sporne
o charakterze etycznym oraz zaopiniowała
kontrowersyjne postawy i zachowania. Okazało
się, że bardzo potrzebne jest niezależne ciało,
które może pełnić rolę rozjemcy w trudnych,
konfliktowych sytuacjach. Radę Etyki tworzą
zaproszeni przedstawiciele rynku eventowego,
a także firm, które są zleceniodawcami branży.
„Dbanie o wysokie standardy branżowe jest dla
nas bardzo ważne. Uważamy, że należy popularyzować właściwe postawy i praktyki, a piętnować
te szkodzące nam, tworzącym rynek wydarzeń.
Jako profesjonaliści nie możemy zgadzać się na
nieetyczne zachowania, pozostawianie bez
rozstrzygnięcia kwestii spornych. Stowarzyszenie Branży Eventowej stworzyło Kodeks Dobrych

Praktyk Branży Eventowej, by był swoistym
kompasem wskazującym właściwy kierunek tym
wszystkim, którym zależy na etycznym,
profesjonalnym i odpowiedzialnym prowadzeniu
biznesu” – podkreśla Marta Dunin-Michałowska,
Prezes Zarządu SBE.
Więcej informacji na temat działalności Rady
Etyki przy Stowarzyszeniu Branży Eventowej,
a także formularz zgłoszeniowy spraw do
zaopiniowania znaleźć można na stronie internetowej: http://sbe.org.pl/rada-etyki/.

SBE działa na rzecz profesjonalizacji
polskiego rynku MICE poprzez inicjatywy
edukacyjne oraz pro-biznesowe,
zmierzające do budowania nowej
jakości wsparcia dla branży.

STUDIUM EVENT MANAGEMENT
Od pięciu lat Studium Event Managementu wspiera edukację osób, które swoją
karierę zawodową wiążą z branżą eventową.

Podyplomowe Studium to doskonały wybór dla
osób pragnących uzyskać lub poszerzyć swoje
kompetencje w zakresie profesjonalnej organizacji eventów. Trwa dwa semestry i obejmuje 168
godzin zajęć dydaktycznych oraz zajęcia terenowe i praktyczne. W szczególności zajęcia
dedykowane są pracownikom agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, hoteli
i obiektów eventowych, pracownikom korporacji,
przedstawicielom
administracji
publicznej
oraz właścicielom MŚP.
Absolwenci Studium otrzymują certyfikaty,
a także listy polecające, stanowiące mocną
i cenioną w branży rekomendację SBE dla ich
umiejętności zawodowych.
Więcej informacji o Studium Event Management:
http://sbe.org.pl/projekty/studium-event-management/.
W ramach zainicjowanej i realizowanej przez
Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) - przy
współudziale Fundacji na rzecz Wydziału
Zarządzania
Uniwersytetu
Warszawskiego
- ścieżki edukacyjnej, można mieć kontakt
z wykładowcami akademickimi oraz z praktykami,
doświadczonymi
kreatorami
niezwykłych
wydarzeń – zarówno tych w skali mikro, nawet
dla kilku uczestników, jak i makro – imprez
masowych, festiwali.
„W trakcie trwania Studium zwróciłem szczególną uwagę na zajęcia związane ze sztuką prezentacji oraz szeroko pojętym marketingiem.
Poruszono tam wiele ciekawych kwestii, które
z całą pewnością sprawdzę i wykorzystam na
gruncie zawodowym. Niemniej ciekawe okazały
się zajęcia z negocjacji, czy efektu WOW na
eventach. Uczestnictwo w Studium uświadomiło
mnie, jak trudnym i wymagającym jest zawód

Event Managera” – podkreśla Bartosz Kowalski,
wyróżniony absolwent IV edycji Studium Event
Management.
„Obecnie wciąż pracuję w biurze podróży
i wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas Studium
w czasie organizacji konferencji i wyjazdów
motywacyjnych. W przyszłości planuję rozwinąć
się w branży eventowej. Studium mocno zmotywowało mnie do dalszego działania” - mówi
Paulina Ostrowska, absolwentka Studium Event
Management, również wyróżniona podczas IV
edycji kursu. „Nie sposób wymienić ogromu
wiedzy jaki został mi przekazany. Najważniejsze
dla mnie było zrozumienie, na czym polega zawód
event maganagera oraz jak wygląda sytuacja
w tej branży w Polsce. Równie ważne były case
studies przedstawiane na zajęciach oraz różne
smaczki w postaci opowieści z życia zawodowego prelegentów”- dodaje.

Podyplomowe Studium to doskonały
wybór dla osób pragnących uzyskać
lub poszerzyć swoje kompetencje
w zakresie profesjonalnej organizacji
eventów. Trwa dwa semestry
i obejmuje 168 godzin zajęć
dydaktycznych oraz zajęcia
terenowe i praktyczne.

KONFERENCJA EVENT BIZNES 2017
Zbliża się wyjątkowe wydarzenie dla każdego pasjonaty organizacji eventów. Już 7 listopada 2017 roku Stworzyszenie
Branży Eventowej otworzy kolejną edycję konferencji skutecznego eventu Event Biznes. W tym roku gościć nas będzie,
jeden z członków stowarzyszenia, Digital Knowledge Village w Warszawie. Szykuje się ogromna dawka nowinek
branżowych, zespół wyjątkowych prelegentów o międzynarodowym doświadczeniu i szerokie możliwości rozbudowania
kontaktów biznesowych.
Rada programowa wydarzenia już rozpoczęła
prace i zachęca do wzięcia udziału w konferencji.
Z dumą przypomina o ubiegłorocznej edycji,
która miała miejsce w EXPO XXI. Był to jedyny
w Polsce event, który zintegrował całe branżowe
środowisko. W październiku 2016 roku doszło do
wymiany doświadczeń 200 uczestników, 14
prelegentów i 24 wystawców. Organizatorzy
zmobilizowani
ubiegłorocznym
sukcesem
zapowiadają, że już pracują nad rozwojem
i udoskonaleniem tego projektu. Pragną powtórzyć doskonałe wyniki frekwencyjne oraz zaangażować jeszcze większą ilość osób z branży.
Hasłem przewodnim wydarzenia jest “event
marketing” oraz wsparcie całej branży funkcjonującej w tym obszarze.
Event Biznes to spotkanie ukazujące korzyści
wizerunkowe, promocyjne czy sprzedażowe,
płynące z wykorzystania event marketingu.
Konferencja łączy w sobie dwa główne elementy
– praktykę oraz inspiracje dla twórców branży
jak i wszystkich tych, którzy chcą się stać jej
częścią.
Na doskonały odbiór merytorycznego wymiaru
wydarzenia mają wpływ bieżące tematy związane
z branżą eventową. Poruszane są problemy
bezpieczeństwa eventu, tworzenia koncepcji,
realizacja i logistyka oraz współpraca podmiotów, jak równiez nowoczesne rozwiązania
technologiczne i komunikacyjne. Bardzo ważną
częścią debat są event marketing w strategii
miast, wykorzystywanie nowych mediów, czy
rola monitoringu przy planowaniu wizerunku
eventu.
O samej wadze i potrzebie organizacji podobnych
inicjatyw świadczy również dobór prelegentów
z lat ubiegłych. Swoją obecnością zaszczyciła
między innymi Karolina Korwin Piotrowska
– dziennikarka, z wykształcenia historyk sztuki,
wykładowczyni akademicka (SWPS), Paweł
Potoroczyn – dyplomata, wykładowca, Dyrektor

Instytutu A. Mickiewicza, Radosław Mysłek
– Event Manager z Fundacji WOŚP, Piotr
Jaworowicz – Kierownik Działu Projektów
Eventowych i Mediów Społecznościowych w PKN
Orlen.
Organizatorzy dbają również o to by wydarzenie
miało wymiar miedzynarodowy dlatego też
zapraszają autorytety ze świata. Do tej pory
gościli m.in. Ivan Hernandez – Strateg ds.
marketing i Customer Experience, założyciel The
Digital Loop; Rahim Blak- CEO I współzałożyciel
click community i platformy aplikacji click apps.
To jednodniowe wydarzenie skupia przedstawicieli całej branży przemysłu eventowego. Zawsze
towarzysząca fantastyczna atmosfera skłania
do nawiązywania ciekawych relacji biznesowych,
promocji swoich usług oraz wymianie doświadczeń zawodowych.
Organizatorzy
zapraszają
do
współpracy
prelegentów, sponsorów, patronów medialnych.
Zachęcają również do odwiedzenia strony

internetowej www.eventbiznes.pl oraz profilu na
facebooku Stowarzyszenia Branży Eventowej.
Gdzie będzie można znaleźć
najważniejsze
informacje poświęcone wydarzeniu. Każdy, kto
interesuje się tematem eventów, może zgłosić
swoje sugestie i propozycje nowych tematów
bądź problemów związanych z branżą, które
wymagają szerszego omówienia. Propozycje
lub zapytania można przesyłać na email:
info@sbe.org.pl .

Event Biznes to spotkanie ukazujące
korzyści wizerunkowe, promocyjne czy
sprzedażowe, płynące z wykorzystania
event marketingu. Konferencja łączy
w sobie dwa główne elementy
– praktykę i inspiracje dla twórców
branży, jak i wszystkich tych, którzy
chcą stać się jej częścią.

JESTEŚMY Z WAMI..

Fot. Agencja Moc&ArtGroup

PRZEZ CAŁY ROK!

BIZNESOWA TRAMPOLINA
Koniunktura bezustannie się napędza i wymiernie korzystają na tym wszyscy. Branża eventowa
dojrzała i zaczyna dokładnie analizować rynek
oraz otoczenie konkurencyjne. Zrzesza się
w stowarzyszeniach i organizacjach zapewniając
dostęp do niezbędnego know-how. Z trendów
zaczyna więc nie tylko jedynie korzystać, ale
również aktywnie je wyznaczać. Nie ma wątpliwości, że obecnie wszystko zmierza w kierunku
oferowania eventowych usług w postaci
zintegrowanej. Dziś organizatorzy chcą iść
o krok dalej, niż kiedyś i próbować wychodzić do
klienta z jak najbardziej kompleksowym portfolio.
Starają się unikać ograniczeń i poszukiwać
całkiem nowych rozwiązań. Chociaż wciąż
kluczem jest precyzyjne określenie celu organizowanego wydarzenia, a same fajerwerki będące
jedynie sztuką dla sztuki, nie zapewnią sukcesu,
jeśli fakt ich pojawienia się nie będzie uzasadniony jakąś ideą. Choćby znaną jedynie klientowi
i event-plannerowi.

Marzena Ziarkowska
Manager ds. Kluczowych Klientów
EventPolska.biz

Branża eventowa dojrzała
i zaczyna dokładnie
analizować rynek oraz
otoczenie konkurencyjne.
Zrzesza się w stowarzyszeniach i organizacjach
zapewniając dostęp do
niezbędnego know-how.
Z trendów zaczyna więc
nie tylko jedynie korzystać, ale również aktywnie je wyznaczać.

To, co i jak będziemy chcieli pokazać jest jednak
tylko połową drogi. Równie ważne jest, gdzie
odbywa się wydarzenie. Tu nie może być pomyłek,
ani przymykania oka. W materii obiektów hotelowych, konferencyjnych i przestrzeni stricte
eventowych oferta również stale się poszerza.
To już zdecydowane wyjście poza samą sprzedaż
powierzchni. Dziś poszukuje się lokalizacji, które
są w jakikolwiek sposób charakterystyczne,
a najlepiej, jeśli jeszcze wyprofilowane w kierunku ciekawego tematu – klucza, wokół którego
można zbudować pewną koncepcję i opowiedzieć
ciekawą historię, która bedzie długo zapamiętana przez gości. Szef kuchni z pewnością będzie
dwoił się i troił, żeby zachwycić nietuzinkowym
połączeniem smaków i zaserwować ciekawe
dania w kombinacjach, jakich można byłoby
spodziewać się najmniej.
Właśnie takich inspiracji nie zabrakło i w tym
wydaniu Even Katalogu, który serdecznie
Państwu polecamy. Bo event staje się dziś
wydarzeniem, którego doświadczać można na
wielu poziomach. Jest wielopłaszczyznowy,
działa na wszystkie zmysły, jest interaktywny
i multimedialny. Jeśli dodatkowo jest dobrze
zaplanowany, często niemała inwestycja opłaci
się wszystkim i może stać się istną biznesową
trampoliną!

TU NIE MA MIEJSCA NA NUDĘ!
Nikogo już nie trzeba przekonywać, że event to
doskonałe narzędzie marketingowe, które buduje
wizerunek i umacnia markę oraz stanowi świetną
alternatywę dla tradycyjnych działań reklamowych.
W świecie, w którym coraz bardziej wymagający
klienci chcą być na każdym kroku zaskakiwani
nowościami, przed branżą eventową otwierają
się na oścież drzwi nieposkromionej kreatywności. Event managerowie z jednej strony, śledząc
rozwijające
się,
nowoczesne
technologie,
prześcigają się w oferowaniu rozwiązań nieszablonowych i ciekawych. Z drugiej strony, odbiorcy treści wydarzeń, coraz bardziej świadomi,
także oczekują coraz więcej. W przypadku
eventów, jak w żadnej innej dziedzinie „efektywnie” stoi jak najbliżej „efektownie” i absolutnie
nie jest to nic złego.

Inwestycja w dobrze zaplanowany
event przynosi wymierne profity
wszystkim, dlatego warto korzystać
z doświadczenia profesjonalistów,
w podróż z którymi serdecznie
Państwa zapraszamy.

Oddajemy do Państwa dyspozycji kolejne już, 7.
wydanie Rocznika - Event Katalog, jeszcze
ciekawsze,
jeszcze
bardziej
różnorodne
i niezmiennie prezentujące liderów branży
wydarzeń. Jesteśmy przekonani, że znajdą tu
Państwo wiele nowych możliwości, aby wydarzenia przez Was organizowane były jeszcze lepsze.
Setki gości na wydarzeniach branżowych i ciągłe
poszukiwanie przez event managerów doskonałych rozwiązań to dowody na to, że jeszcze nie
powiedziano ostatniego słowa. Branża stale
rośnie w siłę, o czym bez wątpienia świadczą
karty tej publikacji. Mnogość fantastycznych
atrakcji, wspaniałych miejsc i inspirujących ludzi,
dla których eventy to prawdziwa pasja, pokazują
jasno, jak ważnym elementem marketingowej
strategii i jak dużym kawałkiem tortu biznesowej
komunikacji są eventy.
Kto nie idzie na przód - cofa się, to powiedzenie
dotyczy branży eventów, jak chyba żadnej innej.
Tu nie ma miejsca na nudę i coś, co już było.
Każde wydarzenie to inna historia, nowe emocje
i przeżycia, nowe smaki, dźwięki i obrazy. Organizowanie wydarzeń wizerunkowych wpływa na
pozytywne relacje z naszymi odbiorcami,
angażuje ich do podejmowania aktywności,
pozwala odbierać markę wszystkimi zmysłami.
Inwestycja w dobrze zaplanowany event przynosi
wymierne profity wszystkim, dlatego warto
korzystać z doświadczenia profesjonalistów,
w podróż z którymi serdecznie Państwa
zapraszamy. Życzymy przyjemnej lektury!

Adam Żmuda
Dyrektor Zarządzający
EventPolska.biz
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10, 32-33
16-17, 34
20-21
35
36
37
38
38
39
39

Street Promo
Agencja Power
Forsail
Ilotulitus Oy, Vitall
Akademia Drogi Sportowej
Event360
Agencja Artystyczna Czardasz
Łukanowscy Events Partners
Monomo Agnieszka Góra
Music Please Krzysztof Parczewski

USŁUGI EVENTOWE
Manufaktura Eventu,
In4you Jacek Chęciński
Ministry of Creativity
Nowakowski Impresariat
Reequest Events Filip Walotka

44
45
45
46
47

Seven Event Group
TasteExpert
Vip Event Fatima Zblewska
Terenowiec
Team Prevent Poland

58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
65

Malowanie Światłem
Projektant Nadruków
FlySpot
Creavi Sławomir Zieliński
Forget Me Not Psia Edukacja
Event Casino
Gosia Rdest
Tor Kartingowy Kormoran
A1Karting
5nadranem
Impresariat / Fundacja Cultura Animi
Obraz Niespodzianka
Silver Night Zespół Muzyczny

66
67
67
68
68
69
70
70
71
72
72
73
74

Soloart Jerzy Kozłowski
Kinga Malewska – trenerka personalna
Show Burlesque Dance
Space Events
SpeedFly
Smarten
Salon Wirtualnej Rzeczywistości InGame
Super Fun
Akademia Kusznierewicza, Klub Mila
Weegree
Yachtica Charter Agata Omielczenkow
Oxygen Media
Virthu

78
79
80
81
82
83

Deli Catering
Coffee Lunch Service
Fiesta Catering
Mazurkas Catering 360
Photo-Room
Shoot It Fotograﬁa Eventowa

84
84
85
85
86

Euroraf
Perfect Service
Protego Security
Straż Grupa Serwisowa
SEVEN Event Group

88
89
90
91
92

Eventroom Filip Hamerla
Eon Visuals
MK Music
Pro4Media
ECOPOL

93
94
96

Lumierent
MTM Dariusz Seferyński
Gerriets

40
41
42-43
44

Atrakcje eventowe
15
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
56
57

HASAO Show Dance & Cheerleaders
Aleksandra Kiedrowicz
Aleksander Dumała
Atelie Grupa Taneczna
Performersi
Anna Filipowska
Delﬁna & Bartek
Broadway w Polsce
Ice Evolution
Costume Studio
Lovely Pictures Kinga Stępień
Malowanie Piaskiem
FotoMachina

Obsługa eventów
9
12-13
14
75
76
77

Konsalnet Security
Moc & Art Group
M-DUO Models
Gastro Magic Service
Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie
Restauracja Villa Foksal

Techniki eventowe
2, 95
11, 182
18-19
87

Svoboda Multimedia
Aram Multimedia
Triangoo
Grupa TSE

Wyposażenia eventowe
97
98
98
99

FuturePrint
B&B Słodycze z Pomysłem
GiftGift Store
Kusha

99
100
101
102

Pracownia Kreativa
Colors of Design
Star Event
Event Equipment Service

102-103
104
105

44Event
Rent Design
Spice 4 Space

Miejsca eventowe
116-117
118
119
119
119
119
120
121
122
123
124

Pałac Ciekocinko
Hotel Resort & Wellness
Grupa Good Food Concept
Restauracja Elixir
Restauracja Czerwony Wieprz
Folk Gospoda
The Roots Cocktail Bar & more
Restauracja Amber Room
Restauracja Belvedere,
Łazienki Królewskie
Restauracja AleGloria
Restauracja Villa Foksal
Café Helenka

OBIEKTY EVENTOWE
125
126
126
127
127,130
128
129
131

Drukarnia
Pół na Pół
River Club
Club Stereo
Space Centrum Eventowe
Bank Club
Klub Le Skandale
Hulakula Rozrywkowe
Centrum Miasta

132
133
181

Battle Arena
Ale Zebra
Level 27 Events

150
151
152
153
154
154
155
156
157
158
159
160

Hotel Luxor & Atelia Banquet
& Catering Center
Hotel Narvil Conference & Spa
Hotel Czarny Potok Resort & Spa
Hotel Nawigator
Hotel Pałac Alexandrinum
Hotel Manor House SPA
- Pałac Odrowążów
Hotel Willa Port Art & Business
Hotel Kasprowy Zakopane
Hotel Styl 70
Hotel Ognisty Ptak
Hotel Beskidian
Pensjonat Pod Tatrami
Rezydencja Sienkiewiczówka
Hotel Żywiecki Medical Spa & Sport
Klub Golfowy Lisia Polana
Klub Sosnowy
MCC Mazurkas Hotel
Modrzewie Park Hotel

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

175
177

Niebieski Art. Hotel & Spa
Poziom 511 Design Hotel & Spa
Pałac Rozalin
Terminal Hotel
Soﬁtel Warsaw Victoria
The Westin Warsaw
Sheraton Warsaw Hotel
Kopalnia Guido
Kopalnia Soli Wieliczka
Hala Stulecia
CWK Opole
Stadion Energa Gdańsk,
Arena Gdańsk Operator
Expo Mazury
Marcelin Management,
INEA Stadion
Poznań Congress Center
Targi Kielce

176
178

MiejscaKonferencyjne.pl
SaleBiznesowe.pl

179
180

MojeKonferencje.pl
EventPlatforma.pl

Obiekty eventowe
106
108
110-114
115
134
135
136
136
137
137
138
139
140
141
142
143
144
144

Szarotka Mokotów
MCK, Spodek Katowice
Digital Knowledge Village
Expo Łódź
Moto Park Ułęż
Centrum Usług Logistycznych
Klub Tenisowy i Narciarski Sporteum
Stalownia Praska
4 Żywioły Falenty
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Warszawski Dom Technika NOT
Teatr i Club Capitol
Gdański Teatr Szekspirowski
Centrum Sztuki Współczesnej,
Zamek Ujazdowski
Dworek Gościnny
Agroturystyka Siedlisko Blanki
Blue Mountain Resort
Best Western Grand Hotel
Hotel Boss

145
146
147
148
148
149

173
174

Media branżowe
5-8
22-23, 24-25
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THE POWER OF EMOTIONS

34

Power to mieszanka energii, chęci działania i entuzjazmu z fachową
wiedzą, doskonałą organizacją i dbałością o najmniejsze szczegóły.
Dzięki połączeniu kreatywności z umiejętnością szczegółowego
planowania wydarzeń jesteśmy dla naszych Klientów wiarygodnym
i sprawdzonym partnerem oraz zdobyliśmy zaufanie wielu firm, które
regularnie korzystają z naszych usług.
Agencja POWER – laureat nagród:
• Solidna Firma
• Platynowego Certyfikatu Polish Product
• Firmy Roku
• MP Power Awards – portalu meetingplanner.pl
• Medalu Meeting Planner w kategorii Wydarzenie/Usługa
• Polskiego Internetu w kategorii „Rozrywka, rekreacja”
Należymy do: SBE, SOIT, site, SKKP
Power Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników
turystycznych województwa mazowieckiego nr 1279.

event katalog 2017/2018

Power Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 1/31, 03-193 Warszawa
tel.: 22 224 59 83
power@agencjapower.pl

www.agencjapower.pl

SPORT

Agencje eventowe

FINLAND CHALLENGES YOU
Chcesz spotkać najlepszych fińskich kierowców rajdowych?
„Finland Challenges You” jest światowym centrum doskonalenia jazdy
na zamarzniętych wodach Morza Bałtyckiego w fińskiej Laponii.
Oferujemy program szkoleń i doskonalenia jazdy dla klientów
indywidualnych i zorganizowanych, w różnych wariantach cenowych.

35

Fińscy kierowcy rajdowi odkryją przed Tobą nowe oblicze prowadzenia
samochodu w warunkach zimowych i kontrolowanego poślizgu na lodzie.
Dysponujemy parkiem maszyn składającym się m.in z następujących
marek: Tesla, Lamborghini, Subaru, Audi.
Jeśli jesteś fanem motoryzacji, szukasz wrażeń PREMIUM - nasza
oferta skierowana jest do Ciebie.
Ilotulitus Oy
Vanha Hämeentie 340, 03400 Tuusula Finlandia
tel.: +358 (0) 44 913 7768, daniel@finlandchallengesyou.fi
Vitall Sp. z o.o. Sp.k
ul.Modlińska 3/1, 61-049 Poznań, tel.: 664 935 000

event katalog 2017/2018

www.finlandchallengesyou.fi | www.vitall.com.pl
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U NAS NIKT NIE PRZEGRYWA!

36

Akademia Drogi Sportowej.
Pikniki rodzinne, firmowe, sportowe to najbardziej popularne imprezy
o charakterze plenerowym. Proponujemy całkowicie nową atrakcję na
tego typu eventy.
Stacja „Sprawdź sportowe predyspozycje” to całkowicie nowa i bardzo
atrakcyjna forma określania najbardziej odpowiednich dyscyplin sportu
dla dzieci i młodzieży.
W trakcie wydarzenia realizujemy sportowe ćwiczenia, które są częścią
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej przeznaczonego dla
dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.
Na podstawie uzyskanych wyników wszystkich ćwiczeń algorytm
określa rekomendowane dyscypliny sportowe dla każdego dziecka.
Nasza oferta, pomimo że jest realizowana w formie zabawy, opiera
się na solidnych podstawach - „Teście Srebrnym” Akademii Drogi
Sportowej.
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ADS Sp. z o.o.
ul. Bluszczańska 74/84, 00-712 Warszawa
tel.: 578 899 470
biuro@akademiadrogisportowej.pl

www.akademiadrogisportowej.pl/eventy
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W ŚWIETLE WIELKICH WYDARZEŃ
Event 360 to ludzie, dla których kompleksowa organizacja niezwykłych
wydarzeń biznesowych, imprez integracyjnych oraz spotkań
okolicznościowych jest pasją. Dzięki doświadczeniu i nowatorskim
pomysłom zyskaliśmy zaufanie wielu znanych marek. Naszymi klientami
są m.in.: Raiffeisen Polbank, PZU, DB Schenker, Mercedes Benz czy
Nationale Nederlanden.
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Zajmujemy się projektami całościowo, podchodząc do eventu
z perspektywy 360 stopni, czyli od projektu do realizacji. Organizowane
przez nas imprezy integracyjne są pełne nieszablonowych pomysłów
dopasowanych do biznesu klienta. Event360 to także dział techniczny
związany z nagłośnieniem, oświetleniem, sceną oraz multimediami.
Oprócz oferty usługowej proponujemy również wynajem podestów
scenicznych, mebli eventowych oraz namiotów.

Event360
ul. Zwycięstwa 99, 44-177 Paniówki
tel.: 32 790 53 60
kontakt@event360.com.pl
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www.event360.pl
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ORGANIZACJA IMPREZ Z MUZYKĄ CYGAŃSKĄ
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Zajmujemy się profesjonalną obsługą artystyczną różnego rodzaju
imprez, festiwali i koncertów z artystami cygańskimi. Gramy muzykę
cygańską na żywo. Współpracują z nami polskie i zagraniczne zespoły
romskie. Naszymi klientami są instytucje publiczne i prywatne, gminy,
miasta, klienci indywidualni i firmowi, kluby, domy kultury, telewizja i inne
media.
Muzyka, śpiew i taniec to jedne z najważniejszych elementów kultury
cygańskiej. Pielęgnujemy wielowiekowe tradycje romskie. Mamy
ponad 25 lat doświadczenia w obsłudze różnego rodzaju wydarzeń
artystycznych, muzycznych, tanecznych. Pochodzimy z Krakowa,
działając głównie na terenie województwa małopolskiego. Obsługujemy
także większe imprezy na terenie całej Polski.
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Agencja Artystyczna Czardasz
os. Centrum A 13/47, 31-925 Kraków
tel.: 606 456 544
kontakt@agencjaczardasz.pl

www.agencjaczardasz.pl
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TWÓJ PARTNER NA EVENT
Agencja Łukanowscy Events Partners specjalizuje się w organizacji
niezapomnianych eventów firmowych,
w szczególności imprez
integracyjnych, team building, konferencji czy szkoleń. Działamy
na terenie całego kraju, dopasowujemy klimatyczne lokalizacje do
charakteru eventu oraz zapewniamy nietuzinkowe atrakcje. Podczas
całego wydarzenia zawsze jesteśmy na miejscu by szybko reagować
na zmiany.
Podpowiadamy, doradzamy i słuchamy, przygotowujemy scenariusz
dopasowany do potrzeb i oczekiwań, tak aby żaden uczestnik
organizowanego przez nas wydarzenia nie miał czasu na przeglądanie
zawartości swojego telefonu.
• Oszczędzamy Twój czas
• Dbamy o Twój spokój i bezpieczeństwo
• Zapewniamy Tobie komfort, relaks, zabawę i wspomnienia
Zapraszamy do kontaktu z nami.
Łukanowscy Events Partners
ul. Hetmańska 6/10, 05-120 Legionowo
tel.: 606 459 286
office@LukanowscyEP.pl

www.LukanowscyEP.pl | www.facebook.com/LukanowscyEP
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AGENCJA EVENTOWA MONOMO
JAK DZIAŁAMY?

MUSIC PLEASE - SCENA, ŚWIATŁO, DŹWIĘK
Już ponad 25 lat zdobywamy pozycję lidera, ku zadowoleniu naszych
klientów.

PROFESJONALNIE – DOKŁADNIE – Z UŚMIECHEM
Agencja eventowa MONOMO – kompleksowo zajmujemy się organizacją
eventów, konferencji, imprez firmowych, targów oraz promocją nowych
produktów. MONOMO to grupa ludzi z pasją, energią i doświadczeniem.
Fachowy serwis i bogate zaplecze techniczne pomagają nam
kompleksowo tworzyć, aranżować i obsługiwać eventy oraz konferencje.
Służymy pomocą i pomysłami na każdym etapie organizowanego
wydarzenia.
Dysponujemy siecią profesjonalnych i sprawdzonych podwykonawców
oraz współpracujemy z najlepszymi w Polsce (i nie tylko) w zakresie:
nagłośnienia i oświetlenia, multimediów, agencjami modelek i hostess,
drukarniami, hotelami, klubami i restauracjami.
Monomo Agnieszka Góra
ul. Międzynarodowa 43/69, 03-922 Warszawa
tel.: 600 256 794
agnieszka@monomo.pl, info@monomo.pl
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Każda oferta jest szyta na miarę, staramy się aby zaspokoiła potrzeby
każdego z naszych klientów. Mamy bardzo bogate zaplecze techniczne
i wysoce zaawansowany sprzęt riderowy, który zadowoli nawet
najwybredniejsze gusta artystów.
Music Please to zespół ludzi z dużym doświadczeniem potwierdzonym
setkami realizacji. Ciągle poszerzamy naszą ofertę usług i sprzętu,
aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Specjalizujemy się w imprezach
firmowych, evntach i konferencjach.
Music Please Krzysztof Parczewski
Józefosław, ul. Wilanowska 10, 05-509 Piaseczno
tel.: 22 750 77 22, 604 605 903
kontakt@musicplease.pl

www.musicplease.pl

event katalog 2017/2018

www.monomo.pl

To doświadczenie ludzi, osiągnięcia, wiedza oraz niezapomniane
wrażenia, które pragniemy Wam przekazać.

Agencje eventowe

MANUFAKTURA EVENTU – YOUR BEST TIME
Manufaktura Eventu to grupa ludzi, którzy z branżą eventową są
związani od kilkunastu lat.
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Zajmujemy się kompleksową organizacją imprez masowych, eventów
i spotkań firmowych, koncertów tematycznych oraz usługami, bez
których żaden event nie mógłby się odbyć. Posiadamy doświadczenie
w projektowaniu oraz wykonywaniu elementów scenografii i wystroju
wnętrz.
Naszą siłą jest otwartość, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań,
nastawienie na rozwój oraz indywidualne podejście do każdego klienta
i jego potrzeb. Zdobywając kolejne doświadczenia przekonujemy się
wciąż, ze można lepiej, szybciej, skuteczniej.
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Manufaktura Eventu
In4you Jacek Chęciński
ul. Rutskich 1/1, 09-400 Płock
tel.: 503 775 228, 663 308 313
kontakt@manufakturaeventu.pl

www.manufakturaeventu.pl

I N S P I R U J Ą C E P O M YS ŁY Z A C H Ę C A JĄ
D O W S P Ó Ł P R A CY
W W W. M I N I ST RYO F C R E AT I V I T Y. P L
E - M A I L : C O N TACT @ M I N I ST RYO F C R E AT I V I T Y. P L
TEL.: 605 543 318
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THE BEST EVENTS EVER
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Reequest Events – jesteśmy agencja eventową z dużym bagażem
doświadczeń, która nie boi się coraz to nowych wyzwań. Bez względu na
to, czy to publiczna promocja produktu, duża konferencja dla partnerów
firmy, turniej sportowy, premiera produktu, integracja firmowa, koncert
czy też kameralne spotkanie dla kilku osób - każde takie wydarzenie
to event, którego organizacji się podejmiemy. Za każdym razem do
organizacji podchodzimy indywidualnie, dobierając odpowiednie miejsce,
tworząc własną scenografię bądź wykorzystując dostępne wyposażenie,
przygotowując multimedia, catering, porywające atrakcje, jak również
kompleksowo opiekując się gośćmi wydarzenia. Masz jakiś pomysł
i zastanawiasz się, jak go zrealizować? Śmiało, zaufaj nam, a Twoja
wizja stanie się rzeczywistością.
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Reequest Events Filip Walotka
ul. Łąkowa 7B, 90-562 Łódź
tel.: 692 461 079
filip@reequest.pl

www.reequest-events.pl
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AGENCJA EVENTOWA
Meetings – spotkania
Proponujemy oferty wyjazdów dopasowane do
oczekiwań, zawierające niezbędne składowe wyjazdu.

indywidualnych

Incentive – motywowanie i integracja pracowników
Organizujemy atrakcje, w których uczestnicy wykonują zadania
zespołowe, uczą się współpracy i koordynacji działań w różnych
warunkach.
Conferences – organizacja konferencji i szkoleń
Nie mniej ważnym czynnikiem przy dążeniu do osiągnięcia sukcesu
i rozwoju firmy jest podnoszenie kwalifikacji personelu.
Events – wydarzenia specjalne i promocyjne
Na Państwa życzenie w programie wyjazdu uwzględnimy przedsięwzięcia
korporacyjne, wręczenie nagród, zajęcia tematyczne, sportowe
i kulturalne oraz koktajle i przyjęcia.

Seven Event Group
ul. Franciszka Plocka 7 lok. 28, 94-106 Łódź
tel.: 601 856 661, 604 856 661
biuro@seven.info.pl

www.seven.info.pl

Agencje eventowe

TASTEEXPERT

Agencje eventowe

ZORGANIZUJEMY WSZYSTKO!

DEGUSTACJA POLSKICH WÓDEK I POTRAW

VIP EVENT to trójmiejska Agencja Eventowa, zajmująca się kompleksową
organizacją imprez, a także sprawdzona baza hostess i promotorów
w całej Polsce.

“DEGUSTACJA POLSKICH WÓDEK I POTRAW DLA ZAGRANICZNYCH
GOŚCI” ma na celu integrację grupy w jednej z kilku starannie wybranych
krakowskich restauracji oraz poznanie Polaków „od strony kuchni”.
To doskonała alternatywa dla tradycyjnej kolacji i świetny pomysł na
spędzenie wieczoru z partnerami biznesowymi lub znajomymi.

Kreujemy:
• eventy firmowe i konferencje
• uroczyste gale
• otwarcia sklepów i biur
• imprezy integracyjne dla pracowników
• Biznesowe Szybkie Randki
• autorskie Kąciki Zabaw dla dzieci
6 lat na rynku, 485 eventów, z czego 75 to imprezy dla dzieci,
na których łącznie bawiło się 18.000 dzieci.
O naszym profesjonalizmie świadczą liczne Referencje i Podziękowania
od zadowolonych Klientów (do wglądu na stronie).
Vip Event Fatima Zblewska
Olivia Business Centre, Al. Grunwaldzka 472a, 80-309 Gdańsk
tel.: 511 111 080
kontakt@vipevent.com.pl
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Nasza firma to:
• 5 lat doświadczenia
• Setki zadowolonych klientów
• Profesjonalni doświadczeni animatorzy
TasteExpert
ul. Wysłouchów 11/44, 30-611 Kraków
tel.: 601 959 551, 605 333 335
info@tasteexpert-krakow.pl

www.tasteexpert-krakow.pl
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www.vipevent.com.pl

Smakowanie polskich alkoholi połączone z potrawami pozwala
poznać prawdziwy charakter naszego kraju i samego Krakowa.
Degustacje prowadzone są przez doświadczonych animatorów, którzy
z przymrużeniem oka, opowiadają jak dane potrawy są przygotowywane
oraz jakie wódki są najlepsze i dlaczego.

Zadbaj o swoich
pracowników!
Zorganizuj event
prozdrowotny
POROZMAWIAJMY...

o zdrowiu
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna
tel.: +48 32 326 30 08
www.teamprevent.pl

Skontaktuj się z nami!
e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com

Atrakcje eventowe

ARTYSTYCZNE SHOW AKROBATYCZNE
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Nazywam się Aleksandra Kiedrowicz, jestem zwyciężczynią programu
„MAM TALENT”, od lat także występuję jako solistka w produkcjach
na całym świecie.Dzięki doświadczeniu jakie zdobywam współpracując
z najlepszymi światowymi reżyserami, mogę Państwu zapewnić, że
SHOW, które kreuję są zawsze na najwyższym poziomie - dopasowane
do oczekiwań i przygotowane zgodnie ze stylistyką danego eventu.
W swojej ofercie posiadam występy na 5 przyrządach powietrznych
jak i pokazy na ziemi.Przy realizacji danego projektu zawsze kieruję
się potrzebami i życzeniami klientów.Proponuję show solowe a także
zbudowanie spektaklu wielu artystów - każda z wybranej opcji będzie
doskonałym punktem na uświetnienie gali, imprezy firmowej, eventu,
festiwalu czy konferencji.
Gwarantuję, że pozostawię po sobie efekt „WOW”.
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Aleksandra Kiedrowicz
ul Nowy Świat 13/60, 08-110 Siedlce
tel.: 888 817 564
alexia.kiedrowicz@gmail.com

www.aleksandrakiedrowicz.com
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MAGICZNE WYDARZENIA, KTÓRE PORUSZAJĄ EMOCJE
ABSOLWENT SZKOŁY ILUZJI W LAS VEGAS
Aleksander Dumała to zawodowy iluzjonista, konferansjer i mówca. Na
scenie od 15 lat, jest absolwentem prestiżowej Magic&Mystery School
w Las Vegas. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów iluzjonistycznych
i prowadził warsztaty szkolące iluzjonistów.
ILUZJONISTA, KTÓRY BAWI DOROSŁYCH
Jest to świetna rozrywka na wysokim poziomie. Nie ma tu miejsca
na nudę. Jest za to humor, świetna zabawa, dużo zaskoczenia
i całe mnóstwo pozytywnej energii! Całość stworzona jest z myślą
o wymagającym widzu, który lubi się dobrze bawić.
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NOWOCZESNE WYSTĘPY DLA TWOICH GOŚCI
Połączenie iluzji, humoru, stand-upu i dużej ilości interakcji – publiczność
staje się aktywną częścią występu. Całość podana jest w angażujący,
pozytywny emocjonalnie sposób i na długo zapada w pamięci gości!

Aleksander Dumała
kontakt@aleksanderdumala.pl
tel.: 502 474 372
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www.AleksanderDumala.pl
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ATELIE - PROFESJONALIZM I PASJA
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Już ponad 10 lat oferujemy Państwu szeroki wachlarz pokazów
taneczno-akrobatycznych, począwszy od kameralnych występów
solowych, kończąc na efektownych show w wykonaniu grup tancerzy.
Nasze realizacje przygotowujemy zawsze w oparciu o indywidualne
zapotrzebowanie Klienta. Pasja i profesjonalizm, z jakim wykonujemy
zlecenia oraz ogromne możliwości techniczne, są gwarancją wysokiej
jakości naszych usług.
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Atelie Grupa Taneczna
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków – Stadion Miejski Wisła Kraków
tel.: 506 057 907, 531 525 080
biuro@ateliegrupa.pl

www.ateliegrupa.pl
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NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE
Performersi to unikalna grupa artystów z całej Europy, która prezentuje
wszystkie dostępne style akrobatyczne. Akrobacje naziemne
i powietrzne to dwie główne grupy pokazów, które dzielą się na konkretne
występy, a ich wyboru dokonuje sam Klient. Performersi w spektrum
swojej oferty posiadają unikatowe pokazy akrobatyczne na skale Europy.

Performersi
tel.: 691 112 600
biuro@pokazyakrobatyczne.pl

www.pokazyakrobatyczne.pl
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POKAZY AKROBATYCZNE – DELFINA & BARTEK
Jesteśmy młodymi, pełnymi pasji ludźmi, których złączyła fascynacja
akrobatyką i zamiłowanie do poszukiwania nowych form wyrazu. Jako
duet „Delfina & Bartek” daliśmy się poznać szerszej publiczności dzięki
występom i wygraniu V edycji programu „Mam Talent”.
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Wszystko, co przedstawiamy, robimy dla ludzi, którzy chcą przeżyć
niezapomniane emocje. Zarażamy widzów swoją radością i pasją,
„częstujemy” magią, zaś łącząc niespotykaną choreografię i efektowne
ewolucje akrobatyczne stajemy się punktem kulminacyjnym każdego
przyjęcia, eventu, konferencji czy imprez firmowych. Do zaoferowania
mamy gamę różnych choreografii oraz akrobatykę powietrzną na
rekwizycie wolnostojącym, freestanding aerial hoop. Kładziemy nacisk
na perfekcyjność wykonania oraz dostarczenie widzowi niezapomnianych
wrażeń i emocji.
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Delfina & Bartek
tel.: 603 386 687 (Delfina), 723 146 553 (Bartek)
kontakt@delfinaibartek.com.pl

www.delfinaibartek.com.pl
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grupatotal.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

ICE EVOLUTION RZEŹBY Z LODU
Jesteśmy firmą tworzącą artystyczne Rzeźby z Lodu. Wykonujemy
Bary lodowe, Rzeźby z Lodu, Konstrukcje z wielu bloków.
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Widowiskowe Ice Show, wykonywane przez jedyną w Polsce kobietę
rzeźbiącą w lodzie.
Laureatkę Międzynarodowych zawodów w Speedcarvingu.
Prowadzimy niezapomniane Warsztaty rzeźbienia w lodzie!
Magia lodu tworzona specjalnie z myślą o Twoim Evencie.
Zamrozimy, wykonamy, dowieziemy i zachwycimy :)
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Ice Evolution
ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec
tel.: 504 094 151
marketing@iceevolution.pl

www.iceevolution.pl
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PIASKIEM OPOWIEMY TWOJĄ HISTORIĘ
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Atrakcja, która podbija cały świat i każdego dnia zyskuje coraz większą
popularność na rynku eventowym. Malowanie piaskiem to oryginalna
sztuka, która łączy w sobie harmonię światła, piasku i muzyki. Palce
artystki tańcząc na szkle, przekształcają fale piasku we wspaniale
obrazy.
Widowisku towarzyszy akompaniament, który w połączeniu z kolejnymi
piaskowymi obrazami na ekranie pozostawia niezatarte wrażenia
i zapada w pamięć publiczności.
Zaufali Nam: Orange, Tauron, Energa, Siemens, PGE. ZAUFAJ I TY.
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Malowanie Piaskiem
tel.: 691 112 600
biuro@malowaniepiaskiem.com

www.malowaniepiaskiem.com
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IMPREZOWA FOTOBUDKA LOVELY PICTURES
Szukasz niezapomnianej atrakcji na swoja imprezę?
Chcesz zaskoczyć znajomych?
Najlepszą zabawę podczas imprezy gwarantuje fotobudka Lovely
Pictures :) Fotobudka jest mobilnym urządzeniem wykonującym zdjęcia
najwyższej jakości z błyskawicznym wydrukiem. Twoi goście sami
za pomocą ekranu dotykowego wykonają nielimitowana ilość zdjęć
wykorzystując różne śmieszne gadżety. Atrakcja dla każdego w każdym
wieku, kto lubi dobra zabawę :)
Doskonała atrakcja na: wesela, studniówki, eventy, urodziny, komunie,
wieczory panieńskie, kawalerskie, festyny, targi, imprezy firmowe.

Lovely Pictures Kinga Stępień
ul. Mieszka I 5/1, 28-300 Jędrzejów
tel.: 787 541 405
biuro@lovelypictures.pl

www.lovelypictures.pl

Z NAMI NIE MA NUDY!

513 919 232
www.fotomachina.pl
www.fotomachina.shop

kontakt@fotomachina.pl
hello@fotomachina.shop
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ROZŚWIETLIMY TWÓJ EVENT

58

Malowanie światłem to nowoczesne show dopasowane do wymagających
klientów, którzy oczekują nowoczesnej techniki gry światła i obrazu.
Historia malowana światłem tworzona jest na żywo, na oczach widza
w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz. Show malowania
światłem odbywa się w całkowitej ciemności, co nadaje dramaturgii
i potęguje efekt.
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Malowanie Światłem
tel.: 691 112 600
biuro@malowanieswiatlem.eu

www.malowanieswiatlem.eu
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NADRUKI NA KOSZULKACH NA ŻYWO
Chcesz zapewnić uczestnikom imprezy niezapomnianą atrakcję?
Koszulki z nadrukiem wykonywane na żywo podczas trwania eventu to
doskonała atrakcja i pamiątka dla uczestników. Na koszulkach możemy
umieścić: zdjęcia zrobione podczas imprezy, przygotowane grafiki, hasła
reklamowe itp. Nadruki wykonywane są na wysokiej jakości materiałach
bawełnianych, trwałą techniką pozwalającą długo cieszyć się koszulką.
Wykonujemy nadruki także na innych materiałach: torby bawełniane,
bluzy, body dziecięce itp. Mobilne stanowiska pozwalają dotrzeć nam
do każdego miejsca w Polsce! Usługa sprawdza się na kameralnych
spotkaniach i szkoleniach jak i na imprezach masowych także
w plenerze. Poza tym wykonujemy również nadruki w naszej pracowni
na indywidualne zamówienie już od 1 sztuki w ekspresowym tempie!

Projektant Nadruków
ul. Nowy Świat 60, 00-357 Warszawa
tel.: 537 762 798
projektant.nadrukow@gmail.com

www.projektant-nadrukow.pl
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DOGADAJ SIĘ ZE MNĄ – PSY NA EVENCIE
Zespół Psiej Edukacji na co dzień pracuje z dziećmi ucząc je bezpiecznego
kontaktu z psem.
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W związku z rosnącym zainteresowaniem poszerzyliśmy naszą ofertę
o eventy edukacyjne, podczas których dzielimy się naszą wiedzą
i doświadczeniem. Dotychczas braliśmy udział w 140 eventach
i odwiedziliśmy wszystkie województwa naszego kraju. Nasze psy
podczas eventu zapewnią niezapomniane przeżycia i emocje, a my
w trakcie zabaw przekazujemy uczestnikom informacje dotyczące
bezpiecznego kontaktu z psem. Warsztaty przeznaczone są przede
wszystkim dla najmłodszych, nie zapominamy o dorosłych. W czasie,
gdy dzieci biorą udział w zabawach z psem ich rodzice mogą skorzystać
z psich porad. Dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych
klientów. Zapraszamy do kontaktu.
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Forget Me Not Psia Edukacja
ul. Cienista 32d, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 215 99 99, 513 195 475
kontakt@psiaedukacja.eu

www.psiaedukacja.eu
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POZNAJ NOWY SMAK REKLAMY
JABŁKA Z NAPISAMI.pl
Firma zajmuje się produkcją reklamy o nowym smaku. Produkujemy oraz
dostarczamy jabłka z dowolnym napisem lub logotypem dla potrzeb
biznesu i reklamy. Jabłka jako niecodzienny i zaskakujący produkt
reklamowy stanowi świetny nośnik reklamy, wywołujący u odbiorców
uśmiech na twarzy oraz zaskoczenie. Dodatkowym atutem Jabłek
z Napisami jest to że nadają się do spożycia.
Zapraszamy do współpracy szerokie grono agencji reklamowych,
agencji eventowych, hoteli, firm cateringowych oraz indywidualnych
przedsiębiorców i konsumentów.
Chcesz zobaczyć swoje logo na jabłku – napisz lub po prostu zadzwoń
do nas.Zapraszamy do owocnej współpracy.

Creavi Sławomir Zieliński
Gośniewice 51A, 05-660 Warka
tel.: 509 825 478
info@jablkaznapisami.pl

www.jablkaznapisami.pl
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WYŚCIGOWE EMOCJE NA WARMII I MAZURACH
Tor Kartingowy Kormoran to doskonałe miejsce na każdą imprezę.
Wyścigowe emocje gwarantują lekkie i szybkie gokarty Dino, asfaltowa
nawierzchnia oraz profesjonalny pomiar czasu z sektorami. O klimat
dba rozbudowany system wentylacji.
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Imprezy odbywają się w specjalnych salach eventowych, które
umiejscowione są na pierwszym piętrze, a z ich okien widoczny jest cały
tor. Obiekt przygotowany jest do organizacji imprez nawet dla 150 osób.
Kormoran to również Arena do rozgrywek gier painballowych, która
stanowi uzupełnienie oferty. Pole przygotowane jest w unikalnym
przemysłowym klimacie z efektami pirotechnicznymi i oświetleniem
nocnym, które gwarantują wyjątkowy charakter walk.
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Tor Kartingowy Kormoran
ul. Sprzętowa 6, 10-467 Olsztyn
tel.: 513 161 866
imprezy@torkormoran.pl

www.torkormoran.pl
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ADRENALINA, ENERGIA, PRĘDKOŚĆ
Gosia Rdest to profesjonalny kierowca wyścigowy, najszybsza Polka na
torach w kraju i za granicą. Gosia wraz ze swoim samochodem może
zostać wizytówką Twojej firmy. Seat Leon Racer to unikatowa, rasowa
wyścigówka.
Wzbogać Twój event lub stoisko na targach wystawiając Seata Leona
Racera. Gosia zaprezentuje samochód i opowie o doświadczeniu
z motorsportem. Istnieje możliwość oklejenia samochodu w barwy
Twojej firmy.
Zmierz się na torze kartingowym z Mistrzynią Polski w Kartingu;
organizujemy imprezy integracyjne na gokartach.
Przejedź się samochodem wyścigowym - zasiądź na prawym fotelu
podczas przejażdżki na torze i poczuj adrenalinę, która towarzyszy
kierowcom podczas zawodów.
Poczuj na żywo emocje towarzyszące wyścigom - organizujemy wyjazdy
na zawody motrosportowe.
Gosia Rdest
ul. Obozowa 38c/58, 30-383 Kraków
tel.: 531 427 307
monika.matusik@gosiardest.com

www.gosiardest.com

Atrakcje eventowe
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Impresariat
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KULTURA DLA BIZNESU

OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ I EVENTÓW

Muzyka z najwyższej półki – organizacja koncertów i festiwali z muzyką
klasyczną, jazzową i etniczną. Wyjątkowe programy koncertowe
i zespoły, m.in.: Tańce Świata, Chopin bliski, Cztery tenory, Kwartety
Smyczkowe, Kwartety Saksofonowe, Kwartety Gitarowe, Big-Bandy,
Singin’ Birds, recitale solowe, przedstawienia muzyczne.
Działania CSR na polu kultury i edukacji kulturalnej.
Koncerty i animacje umuzykalniające dla dzieci z rodzicami podczas
eventów dla całych rodzin.
Mali Giganci – koncerty młodych mistrzów instrumentu.
Muzyczne wizytówki – nagranie i wydanie płyt muzycznych dla
pracowników, klientów firmy z kolędami lub innymi utworami.
Muzyka na zamówienie – komponowana przez utytułowanych, polskich
kompozytorów, którzy na co dzień tworzą dla polskiego i hollywoodzkiego
przemysłu filmowego.

Jesteśmy zespołem muzycznym od roku 1995. Gramy w 100% na żywo!
Wśród nas są wykształceni muzycy, ale i tzw. „samouki” muzyczne. To
co nas łączy to PASJA!
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Impresariat / Fundacja Cultura Animi
ul. Wrzeciono 12N, 01-961 Warszawa
tel.: 503 073 708
biuro@cultura.org.pl

www.cultura.org.pl

Zagramy dla Was każdy rodzaj muzyki! Repertuar 5 Nad Ranem jest
bardzo różnorodny. Każdy odnajdzie w nim swoje ulubione utwory. Jest
on podzielony na bloki tematyczne. Gramy m.in.: złote polskie przeboje,
rocka, najnowsze utwory z list przebojów, biesiadę, disco z lat 70-tych
i 80-tych, rock&roll i wiele wiele innych.
5 Nad Ranem to kilkaset udanych Imprez, koncertów i przyjęć
weselnych.
Współpracujemy z agencjami ślubnymi, m.in. z jedną z najdłużej
działających na rynku polskim - Perfect Moments (www.perfectmoments.
pl). Także współpracujemy z wieloma agencjami eventowymi oraz
lokalami w całej Polsce.

5nadranem
tel.: 691 236 486
biuro@5nadranem.pl

www.5nadranem.pl | www.facebook.com/5nadranem/

Atrakcje eventowe

OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ 100% LIVE
Silver Night oferuje oprawę muzyczną imprez wykonaną z klasą,
profesjonalizmem i 100% na żywo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9-osobowy skład profesjonalnych muzyków i wokalistów
możliwość powiększenia składu o sekcję dętą oraz skrzypce
4-głosowe aranże wokalne
doświadczony i wszechstronny konferansjer
bogaty i zróżnicowany repertuar wykonywany w 45-minutowych setach
sety tematyczno - kostiumowe
współpraca z profesjonalną 3-osobową grupą taneczną
wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie
doświadczeni realizatorzy dźwięku i światła
możliwość całościowej obsługi technicznej imprezy

Atrakcje eventowe

DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ
Obraz Niespodzianka to połączenie akcji, szybkości, przestrzeni oraz
pokazu malarskiego.
Niezwykły i fascynujący pokaz, który idealnie się dopasuje do każdej
imprezy lub wydarzenia.
Obracając płótno do rytmicznej muzyki malarz przy pomocy niewidzialnej
65
farby maluje na oczach widzów.
Nieoczekiwanym i zaskakującym momentem jest finał – lekkim ruchem
przy pomocy gwieździstego proszku artysta ożywia wspaniały obraz.
Obrazujemy: portrety, produkty oraz logotypy.

Instrumentarium: 4 wokale (2 żeńskie i 2 męskie), klawisze, gitara
elektryczna, bas, saksofon altowy, saksofon tenorowy, trąbka, skrzypce,
perkusja.
Silver Night Zespół Muzyczny
Kraków
tel.: 510 236 080
biuro@silvernight.pl

www.obrazniespodzianka.pl
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www.silvernight.pl

Obraz Niespodzianka
tel.: 691 112 600
biuro@obrazniespodzianka.pl

Atrakcje eventowe

FIRESHOW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Jerzy Kozłowski jest najczęściej nagradzanym artystą polskiej sceny
fireshow, doceniony został również w półfinale II edycji programu
„Mam Talent”. Posiada on około 10 letnie doświadczenie związane
z występami scenicznymi.
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Oferowane występy to dynamiczne i pełne energii show łączące
w sobie manipulacje płonącymi rekwizytami oraz rozmaite formy żonglerki
i sztuk cyrkowych. Całość wzbogacana jest efektami pirotechnicznymi
i scenicznymi. Pokazom towarzyszy niepowtarzalny klimat oraz
stosowane są świetnie prezentujące się unikatowe stroje.
W ofercie również pokazy żonglerskie oraz pokazy typu lightshow
(występy z zastosowaniem rekwizytów świetlnych).
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Soloart Jerzy Kozłowski
ul. Lubicz 9, lok. 5/1, 31-034 Kraków
tel.: 514 393 031
kontakt@soloart.pl

www.soloart.pl
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WARSZTATY I SESJE Z KINGĄ MALEWSKĄ
• taniec na szpilkach i sztuka burlesque
• budowanie pewności siebie
• rozwijanie potencjału osobistego
• wydobycie Twojej oryginalności
Różnice płci są ewidentne, a kobiecość jest świetna. To pierwotna siła,
która drzemie w każdej z nas. Uwielbiam moment, gdy zaczynamy być
z tego dumne, gdy widać jak lubimy i potrafimy być kobiece. Zapraszam
na wspólne odkrywanie Ciebie. Wybierz zajęcia indywidualne lub w małej
grupie. Zadzwoń lub napisz – znajdziemy dobry czas… Zapraszam! – Kinga
Kinga Malewska: założycielka i liderka grupy Show Burlesque Dance,
mgr żywienia człowieka, dyplomowana instruktorka tańca jazzowego,
choreograf, półfinalistka 2 Edycji You Can Dance (Buenos Aires).
Instruktorka tańca na szpilkach, trenerka personalna w obszarze
odkrywania pewności siebie i pielęgnowania kobiecości, burlesque i jazz
dance w warszawskim Lemono Dance Centre.
Kinga Malewska – trenerka personalna
tel.: 791 240 683
oferta@showburlesque.pl

FUZJA SZTUKI, ROZRYWKI I WDZIĘKU
Show Burlesque Dance to formacja taneczno-wokalna złożona
z profesjonalnych tancerek i wokalistek pod kierunkiem Kingi Malewskiej.
Zapewnia oprawę artystyczną i rewiową uroczystości, gal, eventów,
spotkań integracyjnych i bali, w kraju i za granicą – wydarzeń masowych
i kameralnych, jak wieczory panieńskie i kawalerskie. W repertuarze
przedstawienia i pokazy nawiązujące do najlepszej tradycji Broadwayu 67
w oprawie piór, cekinów, wachlarzy i kostiumów tematycznych.
Porywający show! Formy:
• klasyka show burlesque
• pokazy burlesque solo i w formacjach
• artystyczne pokazy pole dance
• nauka tańca i animacje
• Paris of the East – uczta dla zmysłów (variete taneczno-wokalne)
• taniec na podestach
Zapraszamy do współpracy.

Show Burlesque Dance
tel.: 791 240 683
manager@showburlesque.pl

www.showburlesque.pl
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www.showburlesque.pl
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SPACE OPEN – ORGANIZACJA TURNIEJU

ROZRYWKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Space Centrum Eventowe od 10 lat kompleksowo i profesjonalnie
organizuje eventy dla międzynarodowych firm i korporacji. Przez 10
lat istnienia zorganizowało ich ponad 900. Wieloletnie doświadczenie
zaowocowało stworzeniem własnego turnieju golfowego Space Open.
Jest to nowatorski i oryginalny sposób organizacji wydarzenia, nie
tylko dla miłośników golfa, również dla osób poszukujących nietypowej
i ciekawej rozrywki. Własny turniej golfowy zaznaczy prestiż marki oraz
zaprezentuje ją w środowisku dotychczas nieeksplorowanym.

SpeedFly to tunel aerodynamiczny, który pozwala spełnić marzenia
o lataniu. Jest to jedno z pięciu miejsc na świecie, gdzie można
jednocześnie latać w tunelu i skakać ze spadochronem. W tunelu mogą
latać osoby od 4. do 104. roku życia. Rozwiązanie jest adresowane
zarówno do ludzi poszukujących nietypowej rozrywki, jak i chcących
ciekawie spędzić czas.

Space Open odbywa się na najpiękniejszych polach golfowych w Polsce
- Sobienie Królewskie, Toya i Sierra oraz zagranicą - Dubaj: Majlis &
Faldo, Dubai Creek, Szkocja: Gleneagles, Hiszpania: Valderrama i Gran
Canaria: Lopesan Meloneras Golf.

Space Events
tel.: 606 617 228 (Anna)
tel.: 605 492 816 (Joanna)
ap[a]spaceclub.pl, jk[a]spaceclub.pl
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www.spaceclub.pl | www.spaceopen.pl

Tunel aerodynamiczny SpeedFly to: 15 m wysokości, 4 m szerokości,
możliwość latania 320 km/h.
Oprócz lotów tunel aerodynamiczny SpeedFly oferuje: 300 m kw.
zadaszonej powierzchni eventowej i rozległe tereny zielone, sale
szkoleniowe ze sprzętem multimedialnym, możliwość stworzenia video
i fotorelacji (do celów marketingowych lub pamiątkowych), bar Frankie’s
(na miejscu), catering i oprawę muzyczną.
SpeedFly
ul. Lotnicza 8, Mirosławice 55-050 Sobótka
tel.: 533 378 214
biznes@speedfly.pl

www.speedfly.pl

Atrakcje eventowe
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BUBBLE FOOTBALL DLA KAŻDEGO

PRZYSZŁOŚĆ ROZRYWKI NA TWÓJ EVENT

Super Fun - zapewnimy Waszym eventom zabawne atrakcje
sportowe. Zajmujemy się organizacją meczy Bubble Football, które
są nowoczesną formą sportu opartą na podstawowych zasadach gry
w piłkę nożną. Mecze są bardzo widowiskowe, zabawne i mobilizujące
do wysiłku fizycznego. Zapewniamy kompleksową obsługę, zaczynając
od przygotowania sprzętu poprzez animację zabawy.

InGame to pierwszy w Polsce, Salon Wirtualnej Rzeczywistości.
Półtora roczne doświadczenie w pracy z VR, czyni nas, najbardziej
doświadczonym zespołem w branży salonów VR.
W naszym stacjonarnym salonie, znajdującym się na warszawskich
Bielanach prowadzimy show room oraz salon gier wirtualnych. Na
miejscu możecie przetestować każdą z oferowanych przez nas atrakcji.

Mamy doświadczenie w organizacji niewielkich wydarzeń jak i eventów
dla setek uczestników. Organizujemy turnieje, pojedyncze mecze
lub freestyle`ową zabawę. Oferujemy również zabawę w alko i narko
goglach. Spróbuj pokonać slalom, nie przewracając pachołków! Nasza
atrakcje świetnie sprawdzają się na eventach plenerowych. Jeśli
poszukujesz wyjątkowej formy atrakcji dla Twojego eventu - zgłoś się
do nas!

Obsługujemy eventy i imprezy firmowe.
Dysponujemy zestawami: Oculus Rift + Touch, HTC Vive, Playstation
VR oraz stanowiskami symulacyjnymi do rajdówek i samolotów, czy
doświadczenia The Walk.

Super Fun
ul. F.M. Lanciego 10E/6, 02-792 Warszawa
tel.: 696 479 330
superfun.ab@gmail.com
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www.superfun-ab.pl

Służymy również profesjonalnym doradztwem w doborze najlepszego
rozwiązania pod Wasze indywidualne potrzeby.

Salon Wirtualnej Rzeczywistości „InGame”
ul. Barcicka 5, 01-807 Warszawa
tel.: 792 464 263
saloningame@gmail.com

www.ingame.waw.pl

Atrakcje eventowe

CYFROWY KONFERANSJER
VIRTHU to cyfrowa postać 3D. Za jej ruch ciała, mimikę i głos odpowiada
aktor ukryty przed wzrokiem gości.
Może swobodnie rozmawiać, zadawać zagadki, odpowiadać błyskotliwie
na pytania oraz reagować na wszystko, co robi publiczność!
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KATALOG 50 GOTOWYCH POSTACI! PROJEKTY NA ZAMÓWIENIE!
Virthu może być:
• Konferansjerem
• Atrakcją dla dzieci
• Hostem w Punkcie Informacyjnym
Polecane ekrany:
HOLOGRAMY | LCD | DIODY
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Virthu Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 53 bud. 5, lok. 7, 03-885 Warszawa
tel.: 602 670 961, 721 175 900
info@virthu.com

www.virthu.com | www.cyfrowykonferansjer.pl
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INNOWACYJNY ROBOT HUMANOIDALNY
Pepper to innowacyjny robot humanoidalny, którego umiejętności
i możliwości są naprawdę imponujące.
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Zaawansowane techniki interakcji głosowej i wizualnej z robotem
dają szerokie możliwości jego zastosowania. Może on być źródłem
informacji przekazywanej w bardzo ciekawy i atrakcyjny dla odbiorcy
sposób. Idealnie nadaje się na różnego rodzaju targi, konferencje,
spotkania, ale i świetnie sobie radzi jako animator.
Z Robotem można zagrać w karty, można też obejrzeć pokaz tańca
w jego wykonaniu. Dzięki jego innowacyjności zawsze budzi ogromne
zainteresowanie. Pepper bez wątpienia jest jednym z ciekawszych
rozwiązań dostępnych na rynku. Nad jego rozwojem czuwają specjaliści
z działu IT firmy Weegree, która jest na dodatek jedynym jego
dystrybutorem w Polsce.
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Weegree
ul. Krakowska 26, 45-018 Opole
tel.: 882 406 213
l.dudek@weegree.com

www.weegreeone.com
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ŻEGLUJ GDZIE PONIOSĄ MARZENIA!
Domeną firmy Yachtica Charter jest żeglarstwo.
Organizujemy imprezy firmowe na jachtach na dowolnym akwenie dla
grup i załóg indywidualnych. Czarterujemy jachty żaglowe, motorowe
i katamarany. Odwiedzamy porty całego świata.
Zapewniamy najwyższej klasy jachty, perfekcyjne przygotowanie całości
imprezy, zawodowych kapitanów i doskonałą obsługę.
Jesteśmy elastyczni. Program rejsu układamy w oparciu
o potrzeby gości. Tworzymy klimat do budowania więzi międzyludzkich
i korporacyjnych czy promowania marki.
Jesteśmy dobrymi organizatorami. Dbamy
a zadowolenie gości jest dla nas najważniejsze.

o

bezpieczeństwo,

Żeglowanie to ważna część rejsu, lecz my oferujemy więcej! Zapewniamy
imprezy towarzyszące i dużo pozytywnych wrażeń. Nasze atuty to
rzetelność, uczciwość, dyskrecja.
Yachtica Charter Agata Omielczenkow
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
tel.: 515 425 605, + 385 997 410 682
info@yachtica.pl

www.yachtica.pl

Obsługa eventów

25 LAT TRADYCJI
Belvedere Catering by Design to firma, która ma wieloletnie
doświadczenie w obsłudze eleganckich kolacji, balów i oficjalnych gali,
konferencji i pikników, także na większą skalę, nawet dla kilku tysięcy
osób.
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Catering Belvedere to połączenie wykwintnej kuchni polskiej z kuchnią
międzynarodową, wzbogacone elementami kuchni fusion, którą
przygotowują Szefowie Kuchni z wieloletnim doświadczeniem. Oferta
menu jest tworzona indywidualnie na potrzeby klientów
i dostosowywana do charakteru oraz konwencji imprezy.
25-letnia tradycja to nie tylko gwarancja najwyższej jakości usług,
to także świadectwo zaufania Klientów.

event katalog 2017/2018

Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.
ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa
tel.: 22 558 67 00
catering@belvedere.com.pl

www.cateringbydesign.pl

Obsługa eventów

VILLA FOKSAL GOURMET CATERING
Restauracja Villa Foksal od ponad 17 lat jest dostawcą usług
cateringowych. Od początku działalności największy nacisk
kładziony jest na jakość menu, oprawę wizualną
bufetów oraz
profesjonalny serwis kelnerski. W konsekwencji te wszystkie
elementy dają poczucie bezpieczeństwa klientom, dlatego
też w portfolio znajduje się wielu długoletnich kontrahentów.
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W 2015 roku do teamu Villi Foksal dołączył Szef Kuchni Marcin
Wojtczak, który zrewolucjonizował smaki dań serwowanych
w bufecie. Od tej pory każda potrawa jest przemyślana, dopasowana
do charakteru i tematyki danego eventu. Jeśli więc interesuje
Państwa jakość i smak potraw – jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Restauracja Villa Foksal
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
tel: 510 351 786, 502 042 588
info@villafoksal.pl, sylwia@villafoksal.pl, catering@villafoksal.pl
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DELI CATERING – EVENT FOOD CREATIONS
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DELI Catering to najdynamiczniej rozwijający się dostawca
profesjonalnych usług cateringowych w Polsce. Specjalizuje się
w Kulinariach Eventowych, które dostarcza niezależenie od miejsca
i liczby osób. Ofertę DELI Catering wyróżnia udział wieloletniego
i uznanego Szefa Kuchni Bartłomieja Czerwińskiego – nie tylko na
etapie projektowania kulinariów, ale także ustaleń menu, przy wspólnej
degustacji czy prezentacji bezpośrednio Gościom podczas wydarzenia.
DELI Catering gwarantuje autorskie rozwiązania i pozycje kulinarne,
które są wyróżnikiem eventu, a także odpowiadają za efekt smakowych
i wizualnych doznań na najwyższym poziomie. Ofertę kulinarną
niewątpliwie dopełnia bogaty wybór win, wyselekcjonowanych przez
profesjonalnego sommeliera.
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Deli Catering
ul. Algierska 17D, 03-977 Warszawa
tel.: 22 599 45 60
catering@delicatering.pl

www.delicatering.pl

Obsługa eventów

KOMPOZYCJE USŁUG CATERINGOWYCH
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FIESTA Catering to profesjonalna i dobrze zorganizowana firma
świadcząca usługi cateringowe na terenie całej Polski, jak i zagranicą.
Organizuje spotkania firmowe dla kilkuset osób czy masowe imprezy
eventowe, jak również małe, kameralne spotkania w gronie rodziny
i przyjaciół. Oferuje dobrą jakość i swój styl, dzięki czemu jest
w czołówce najczęściej wybieranych firm na różnego rodzaju imprezy
firmowe, rodzinne, a także eventy. Dzięki wysokim umiejętnościom
i doświadczeniu całego zespołu, oferuje wysoki standard usług
realizowanych w sposób kompleksowy i wygodny dla Klienta.
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Fiesta Catering
al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
tel.: 509 777 721
catering@fiesta.com.pl

www.fiesta.com.pl

CATERING
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI
W 2016 r.:

Szczyt NATO 2016

14 000 OBSŁUŻONYCH GOŚCI

Europejski Kongres
Gospodarczy 2016

Mazurkas Catering 360°
jako lider usług cateringowych
w Polsce, od 2001 roku obsługuje największe i najbardziej
prestiżowe wydarzenia,
również na najwyższym
szczeblu dyplomatycznym.

8 500 OBSŁUŻONYCH GOŚCI
...również Konferencja Microsoft, Verva Street Racing 2016,
Kongres ABSL (Association of Business Service Leaders)
i blisko 600 innych realizacji w 36 miastach w Polsce
Eventy → Konferencje → Kongresy → Targi → Pokazy mody

Nasz profesjonalizm – Twój komfort

WWW.CATERING.MAZURKAS.PL

Obsługa eventów

PHOTO-ROOM ALTERNATYWA DLA FOTOBUDKI
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PHOTO-ROOM to mobilne studio fotograficzne, gdzie profesjonalnie
robimy zdjęcia gościom oraz ich przyjaciołom. Każdy na miejscu
otrzymuje wydrukowaną fotografię. Uatrakcyjniamy zdjęcia PHOTOROOM, wyposażając je w szereg wesołych i tematycznych akcesoriów,
m.in.: peruki, różnokształtne okulary, hawajskie kwiaty, czapki, inne
(np. związane z profilem imprezy) Zdjęcia w formacie 13x10 cm
zostają wywołane od razu na miejscu w PHOTO-ROOM-ie. Każde
zdjęcie przechodzi ekspresową postprodukcję w programie Photoshop
- jest przygotowane do umieszczenia logo imprezy/wydarzenia
i proponowanego tekstu. Te same zdjęcia można umieścić w mediach
społecznościowych, co podniesie ich atrakcyjność dla odwiedzających.
Zapraszam na naszą stronę: photo-room.pl oraz na nasz fanpage
fb.com/twoje.photo.emocje
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Photo-Room
ul. Konopnickiej 6/7, 41-500 Chorzów
tel.: 508 263 424, lukasz@photo-room.pl
ul. Lwowska 12, 20-128 Lublin
tel.: 508 263 424, info@photo-room.pl

www.photo-room.pl

Obsługa eventów

MOBILNY BARISTA NA KAŻDĄ OKAZJĘ
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Profesjonalny barista wraz z mobilnym barem kawowym idealnym
na targi, eventy, pikniki firmowe, wesela, szkolenia oraz konferencje
w Polsce i za granicą. Przyciągamy uwagę smakiem naszej kawy
i sztuką malowania – Latte Art. Wykorzystujemy wysokiej jakości ziarna
z lokalnej palarni kawy.
Branding – Twoje logo:
•
•
•
•

na powierzchni kawy
na kubkach jednorazowych
na fartuchach baristy
na obiciu baru

Dodatkowo oferujemy świeże soki z owoców, koktajle warzywne,
lemoniady oraz herbaty świata – wszystko tworzone wyłącznie
z naturalnych składników. Stawiamy na jakość i doświadczenie.
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Perfect Service
ul. Żytnia 7/9, 31-408 Kraków
tel.: 533 121 299
perfectservice.info@gmail.com

www.perfect-service.biz

Obsługa eventów

PRZEWÓZ OSÓB BUSAMI I AUTOKARAMI
Naszym priorytetem jest komfort i bezpieczeństwo podróżujących
z nami klientów, dlatego też dokładamy szczególną uwagę by podróż
dzięki naszym doświadczonym kierowcom przebiegała planowo i w miłej
atmosferze zachowując standardy bezpieczeństwa.
Specjalizujemy się w przewozach takich jak:
• transfery lotniskowe
• obsługa konferencji i targów
• obsługa firm i instytucji
• dla biur podróży
• wycieczki objazdowe
• wesela, dowóz gości
• grupy zorganizowane
• przewozy pracownicze
• osoby prywatne
Euroraf
Bodzanów 73, 32-020 Wieliczka
tel.: 735 301 900
info@eurorafbus.com

www.eurorafbus.eu

Obsługa eventów

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA PASJA
Nasza firma powstała w 2002 roku jako jednoosobowa działalność
gospodarcza. Od tamtego czasu udało się nam zgromadzić duże
doświadczenie. Na dzień dzisiejszy obsługujemy ponad 500 firm
w województwie wielkopolskim. Jesteśmy spółką o nazwie STRAŻ
Grupa Serwisowa, w której szeregach są fachowcy z branży
pożarniczej, pracownicy PSP, OSP, inspektorzy BHP, ratownicy
medyczni. Zajmujemy się obsługą budowy pod względem BHP i Ppoż.
Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, ukończone szkolenia
i zdobyte certyfikaty. Na potrzeby KLIENTA oferujemy przejęcie zadań
i obowiązków Koordynatora BHP na czas trwania budowy. Oświadczamy,
iż posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania proponowanych
przez siebie usług oraz wykonujemy przedmiot zamówienia zgodnie
z Podstawą prawną.

Straż Grupa Serwisowa Sp. z o.o. Sp.k
ul. Zwierzyniec 2, 62-310 Pyzdry
tel.: 604 925 664
biuro@strazserwis.pl

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU
Oferujemy usługi w zakresie ochrony: konferencji, bankietów,
pikników, szkoleń, wyjazdów integracyjnych, wycieczek objazdowych,
planów filmowych/reklam, spotkań biznesowych, koncertów i tras
koncertowych, ochrony osobistej/VIP, inne (wg. życzeń Klienta).
Polecamy się również w zakresie ochrony anglojęzycznej oraz 85
transportu VIP.
We speak English.
Ofertę swoją kierujemy do osób/firm/instytucji które pragną
wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz chcą czuć się bezpiecznie
podnosząc jednocześnie swój prestiż w oczach Gości oraz
Kontrahentów.

Protego Security
ul. Jana Kazimierza 64 lok. 74, 01-248 Warszawa
tel.: 22 115 32 64, 608 003 512
biuro@protegosecurity.eu

www.protegosecurity.eu
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IMPREZY INTEGRACYJNE, IMPREZY WIECZORNE
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Seven Event Group to zespół specjalistów z branży eventowej
- młodych, kreatywnych ludzi, którzy uwielbiają nowe wyzwania.
Stawiamy na oryginalność, innowacyjność, a przede wszystkim jakość
przeprowadzanych atrakcji. Naszym celem jest dostarczanie Klientom
niezapomnianych wrażeń.
Specjalizujemy się w organizowaniu profesjonalnych imprez
integracyjnych, imprez tematycznych, wieczornych, spotkań firmowych,
konferencji oraz pikników. Oferujemy eventy w sprawdzonych przez nas
miejscach, jak i również w tych, wskazanych przez Państwa.
Seven to miejsce, w którym pasja i hobby łączą się z doświadczeniem,
a liczne projekty i przedsięwzięcia, które przeprowadziliśmy jednogłośnie
potwierdzają nasz profesjonalizm.

event katalog 2017/2018

Seven Event Group
ul. Franciszka Plocka 7 lok. 28, 94-106 Łódź
tel.: 601 856 661, 604 856 661
biuro@seven.info.pl

www.seven.info.pl

EFEKT WOW NA KAŻDYM EVENCIE.
Od czerwca 2017 roku TSE jako jedyna w Polsce rma
zapewnia najnowocześniejsze na świecie urządzenie
BLACK TRAX.
BlackTrax od TSE to:
ź dynamiczne śledzenie obiektów światłem i multimediami
w czasie rzeczywistym
ź mapping 3D na obiektach ruchomych / www.blacktrax.eu
OŚWIETLENIE

MULTIMEDIA

NAGŁOŚNIENIE

ELEMENTY
SCENICZNE

SCENY
I ZADASZENIA

WYPOŻYCZALNIA

GRUPA TSE
ul. Domaniewska 18
05-800 Pruszków
www.tse.com.pl
email: biuro@tse.com.pl
tel: +48 22 110 00 17

TSE - Kompleksowo obsługuje każdy rodzaj eventów
– od małych konferencji po wielkie gale czy programy TV.
Zapewnia innowacyjne rozwiązania multimedialne i jakość
obsługi dzięki profesjonalnym urządzeniom i ponad
20-letniemu doświadczeniu w technicznej realizacji imprez.

Techniki eventowe

TECHNIKA I SCENOGRAFIA EVENTOWA
Ponad 16 lat dbamy o techniczne aspekty wydarzeń, które Państwo
realizujecie.
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Eventroom stawia sobie za cel dostarczenie Klientowi pełnej
i komfortowej usługi z zakresu obsługi technicznej każdego
organizowanego wydarzenia. Stale poszukujemy nowych rozwiązań,
które zadowolą rosnące wymagania rynku.
Zakres naszego działania: realizacja oświetlenia, nagłośnienia,
multimediów i scenografii. Oferujemy również sprzęt do tłumaczeń
symultanicznych, oraz wyselekcjonowaną bazę tłumaczy.
Jako jedyni posiadamy oświetlenie bezprzewodowe z pełną możliwością
sterowania przez radiowy DMX, co pozwala osiągnąć niezwykłe efekty
tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe.
Naszą misją jest doskonalenie oferty tak, by nasz Klient otrzymał pełen
wybór możliwości i kompletne wsparcie techniczne.
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Eventroom Filip Hamerla
ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa
tel.: 22 424 26 26
biuro@eventroom.pl

www.eventroom.pl

Techniki eventowe

WYNAJEM HAL NAMIOTOWYCH, EVENTOWYCH
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Firma ECOPOL istnieje od 2003 roku oferując szeroką gamę usług
w zakresie produkcji, sprzedaży i wynajmu hal namiotowych, zadaszeń
oraz ich wyposażenia.
Oferowane przez nas namioty są przystosowane do szybkiego montażu
na spotkania, szkolenia, integracje, wystawy oraz innego rodzaju
imprezy okolicznościowe. Główną zaletą oferowanych przez nas hal jest
ich wielofunkcyjność. Doskonale nadają się zarówno na różnego rodzaju
imprezy plenerowe, targi, wystawy lub jako stoiska sprzedażowe.
Solidna konstrukcja z aluminiowego profilu umożliwia wykorzystanie ich
w każdych warunkach atmosferycznych.
Standardowe szerokości, które oferuje nasza firma: 5m, 10m, 15m,
20m, 25m długość modułu 5m.
Działamy na terenie całej Polski.
Zapraszamy do kontaktu.
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ECOPOL
Piotrowice Polskie 9, 57-211 Ciepłowody
tel.: 691 608 613
biuro@ecopol24.pl

www.hale-namioty.com.pl

Techniki eventowe
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SPRZĘT MULTIMEDIALNY NA IMPREZY I EVENTY
Zajmujemy się:
• wynajem sprzętu multimedialnego (projektory, ekrany LED… etc)
• wynajem sprzętu oświetleniowego (koncertowy, architektoniczny
dekoracyjny)
• kompleksową obsługą wizyjną imprez
• projektowaniem scenografii
• tworzeniem widowisk video mappingu 3D (www.3DvideoMapping.pl)
• dostarczaniem technologii interaktywnych
• realizacją wizji (mixery wizji HD, kamery, etc)
• wynajem wielkoformatowych projektorów
• dostarczaniem na eventy ekranów LED
• wyposażaniem i budową stoisk targowych
• doradztwem technicznym
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Svoboda Multimedia
ul. Unruga 111, 81-153 Gdynia
tel.: 501 230 139
biuro@svoboda.com.pl
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WHERE THE TECHNOLOGY OF TOMORROW BEGINS
Nasza pracownia i drukarnia 3D to zespół profesjonalistów,
zafascynowanych nowymi technologiami i możliwościami jakie niesie
za sobą druk 3D.Profesjonalizm, na którym opieramy swoje usługi
łączy się z pasją, z jaką tworzymy każdy kolejny projekt od koncepcji
aż do finalnego produktu. Dzięki szerokiemu zakresowi naszych usług
i łączeniu kilku technologii, jesteśmy w stanie sprostać nawet bardzo
wysokim wymaganiom Klienta z branży eventowej.
Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu i profesjonalnych maszynach,
jesteśmy w stanie zaprojektować i wyprodukować m.in.:
• elementy scenografii o różnych kształtach;
• gadżety reklamowe;
• statuetki
• litery przestrzenne
• elementy wystroju stanowisk targowych
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Więcej informacji o naszej pracowni i portfolio: www.futureprint.pl
FuturePrint
ul. Kawcza 44, 04-167 Warszawa
tel:. 782 165 361
info@futureprint.pl
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SMAKI DOBREJ REKLAMY
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GADŻETY REKLAMOWE

B&B Słodycze z Pomysłem! to jedna z czołowych polskich marek
słodyczy i innych produktów spożywczych przeznaczonych do użytku
promocyjnego przez firmy i instytucje. Właśnie mija 20 lat odkąd
dostarczamy słodycze reklamowe dla firm i instytucji. W tym czasie
zbudowaliśmy zespół pełen doświadczonych fachowców, którzy znają tę
branżę jak mało kto. Ale zamiast świętować, cały czas inwestujemy w
nowości! Nasi Klienci pochodzą już z blisko 30 państw i chcemy wciąż ich
pozytywnie zaskakiwać. W 2017 polecamy m.in. naszą unowocześnioną
drukarnię cyfrową, grawerowanie zdjęć na pudełkach drewnianych czy
nową linię produktów w technologii flow pack.

Kim jesteśmy? Zgraną ekipą dostarczającą personalizowane gadżety
reklamowe i częścią studia produkcyjnego MyWorks Studio.

B&B Słodycze z Pomysłem
ul. Średnia 38, 05-822 Milanówek
tel.: 22 724 61 65-66
biuro@slodyczezpomyslem.pl

GiftGift Store
ul. Topiel 23/5, 00-342 Warszawa,
tel.: 516 681 682
hello@giftgift.pl

www.slodyczezpomyslem.pl

Co oferujemy? Szeroką
gamę
personalizowanych
gadżetów
reklamowych zarówno od polskich jak i zagranicznych dostawców,
pomoc w doborze gadżetów odpowiadających charakterowi eventu
i jego uczestników, oraz przygotowywanie ofert spełniających Państwa
oczekiwania – również na produkty, których nie mamy w stałej sprzedaży.
Co to za produkty? Posiadamy w swojej ofercie zarówno produkty
premium jak i te z niższej półki cenowej. Na naszej stronie podzielone
zostały na 6 kategorii, by znalezienie tych odpowiednich było dziecinnie
proste. Jest ich całe mnóstwo – od klasycznych długopisów, przez
notesy i powerbanki, aż po kamery sportowe, gogle VR i drony!

www.giftgift.pl
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KREATIVA ... IDEAS, NO LIMIT !

LEŻAKING – LEŻAKI REKLAMOWE XXL

Pracownia Kreativa to firma scenograficzna i produkcyjna z zakresu
scenografii eventowej i scenicznej oraz konstrukcji marketingowych:
mebli, zabudów targowych, ekspozycyjnych, konstrukcji ambientowych,
elementów dekoracyjnych i artystycznych gadżetów. Wykonujemy
również meble codziennego użytku, rzeźby i nowoczesny design
wnętrzarski. W pracowni kreujemy, wizualizujemy i wykonujemy
wspólnie wypracowane wizje, dostosowując je do założeń budżetowych
i technicznych. Głównym celem Kreativy jest dostarczanie jakości,
zapewniającej zarówno nam, jak i naszym klientom budowania sukcesu
oraz wzajemnego zaufania jako partnera w biznesie. Pracownię
Kreativę tworzy grupa przyjaciół. Skupiamy doświadczenia zarówno
pracy korporacyjnej, realizacyjnej i jak twórczej.

LeżaKing robi wrażenie, bo rozmiar ma znaczenie. Połączenie roll-up’a
reklamowego (rozmiar grafiki ok. 4m2) z ogromnym, komfortowym leżakiem.
Takiego efektu nie osiągniesz z użyciem innych nośników reklamowych.

Pracownia Kreativa
ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
tel.: 500 096 419 Paweł Stępień
p.stepien@pracowniakreativa.com.pl

Kusha
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: 22 448 05 22
biuro@lezaking.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pojemność: 2-3 osoby dorosłe,
obciążenie dopuszczalne: 200 kg.,
lekka, aluminiowa konstrukcja (20 kg),
bezpieczny dla użytkowników (4 punkty mocowania),
poszycie leżaka wykonane z materiału wodoodpornego, trudnopalnego,
druk materiału w pełnym kolorze CMYK, logo widoczne 360° dookoła,
poręczna torba transportowa,
szybkie rozkładanie i składanie (15 minut/1 osoba),
możliwość użytkowania o każdej porze roku: zimą/latem.

www.lezaking.pl
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Charakterystyka:

Wyposażenie eventów
MEBLE EVENTOWE

grupatotal.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
Zajmujemy się wynajmem designerskich mebli na gale, eventy, przyjęcia,
konferencje, imprezy okolicznościowe.
Oferujemy wynajem:
100

Barów, Krzeseł, Stołów, Sof, Meble podświetlanych, Aranżacji
Hawajskich, Namiotów, mebli Plenerowych oraz akcesoriów eventowych.
Zajmujemy się wynajmem kompleksowo. Służymy radą, dowozimy,
montujemy.
Jesteśmy tam gdzie się dzieje!
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Colors of Design
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
tel.: 509 662 360
marketing@colorsofdesign.pl

www.colorsofdesign.pl
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WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA
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EVENTWIDE - ELEGANCKO I KOMPLEKSOWO

Serdecznie zapraszamy do współpracy restauracje, kawiarnie, firmy
cateringowe i eventowe oraz osoby prywatne w zakresie wynajmu
sprzętu gastronomicznego. Naszym klientom oferujemy elegancką
i ponadczasową zastawę stołową, a także całą gamę artykułów
niezbędnych do organizacji przyjęć, pikników oraz innych uroczystości
gastronomicznych. Możliwość wypożyczenia będzie dla Państwa
doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na podnoszenie standardu
przygotowywanych wydarzeń kulinarnych.

Eventwide Warszawa jest jednym z dziewięciu
międzynarodowej grupy Eventwide International.

Ponadto, aby usprawnić i ułatwić Państwu pracę odbieramy brudny
sprzęt. Zapewniamy transport na terenie całego kraju oraz pomoc
w montażu i demontażu. Gwarantujemy, że nie zawiedziemy oczekiwań
naszych klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Event Equipment Service
ul. Kolejowa 8c, 01-210 Warszawa
tel.: 22 298 59 90
biuro@wypozyczalniazastawy.pl
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Wyposażenia eventów

www.wypozyczalniazastawy.pl

partnerów

Specjalizujemy się w wypożyczaniu mebli i aranżacjach przestrzeni
eventowych. Jakość oferowanych usług i produktów to znak
rozpoznawczy marki Eventwide. Nasza kolekcja jest spójna, cechuje
ją minimalizm, prostota i elegancja. Meble Eventwide doskonale
sprawdzają się we wszystkich wnętrzach.

44Event Sp. z o.o.
ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
tel.: 603 345 690
m.bugala@eventwide-waw.com

www.eventwide-waw.com

Wyposażenie eventów
WYPOŻYCZALNIA

MEBLI

DOBRY ZWYCZAJ WYPOŻYCZAJ!
Rent Design to ponad 13 000 produktów, fachowa obsługa i własna
flota samochodowa, dostępne na życzenie Klientów 24 godziny na dobę.
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Jesteśmy liderem wypożyczalni mebli w Polsce. Wśród oferowanych
przez nas produktów znajdują się tylko takie, które charakteryzują
się wzornictwem na najwyższym, światowym poziomie. Nasze meble
pojawiają się ponad 1200 razy w roku na różnego rodzaju eventach
i innych, wysokiej klasy wydarzeniach. Dzięki potężnej flocie
samochodowej zapewniamy naszym Klientom transport w wybrane
miejsce w Polsce i Europie, montaż i demontaż mebli oraz profesjonalne
doradztwo w zakresie ustawiania i funkcjonalności wszystkich naszych
produktów.

event katalog 2017/2018

Rent Design Sp. z o.o.
ul. Działkowa 56 A, 02-234 Warszawa
tel.: 665 822 122, 665 822 422
rent@rentdesign.pl

www.rentdesign.pl

PR ZESTR ZEŃ DO W YNAJĘCIA

antresola
sala główna
szerokie drzwi

wejście

szatnia

zaplecze

obiekty eventowe
event katalog 2017 / 2018

Międz ynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek, Katowice
W yjątkowe miejsce na w yjątkowe w ydarzenie

8000 widzów podczas koncertów
11 000 podczas wydarzeń
sportowych

26 sal konferencyjnych
1200 osób
Sale balowe
bankiety, prelekcje, oficjalne gale

Sala wielofunkcyjna w MCK
8000 m2 powierzchni
Architektura, design
nieograniczone możliwości aranżacji

Sala audytoryjna na 570 osób
wbudowany systemem głosowania
doskonałe nagłośnienie
4 kabiny do tłumaczeń symultanicznych

mckkatowice.pl

#mckkatowice

/mckkatowice

spodekkatowice.pl

#spodekkatowice

/spodekkatowice

OBIEKTYWNIE O OBIEKTACH
Mówiąc event mamy na myśli zarówno szereg
usług, jak i miejsce wydarzenia. Warto więc
pamiętać, że obok niezapomnianych atrakcji,
o pełnym powodzeniu eventu decydować będzie
także wybór obiektu i ciekawej lokalizacji. Rosnące znaczenie przemysłu spotkań coraz bardziej
doceniają już nie tylko duże miasta jak Warszawa, Kraków, Katowice czy Wrocław, ale również
mniejsze ośrodki,
które niejednokrotnie są
w stanie zaoferować nową jakość na rynku
przestrzeni eventowej
np. dzięki walorom
przyrodniczym lub ciekawym odniesieniom do
lokalnej historii itd. Inwestorzy coraz częściej
lokują środki w budowę, albo adaptację charakterystycznych obiektów w ciekawych miejscach,
stanowiących swoistą alternatywę, a wartość
tego rynku można mierzyć w setkach milionów
złotych.

Profesjonalizacja i personalizacja
W ślad za rozwojem branży idą rosnące wymagania klientów, a także coraz głębsza profesjonalizacja świadczonych usług. Obecnie na rynku
wykształcił się już cały sektor firm doradczych,
które zajmują się organizacją eventu od A do Z
– poczynając od wyboru miejsc, aż po zapewnienie wieczornych atrakcji dla uczestników. Podobnie jak przy organizacji zagranicznej wycieczki
wielu z nas nie chce się martwić o wynajem
noclegu, załatwienie transportu i kupno
jedzenia, tak i w przypadku eventów coraz
chętniej decydujemy się na opcję „all inclusive”.
I nic w tym dziwnego – czasy, kiedy wystarczyło
wynająć salę konferencyjną i zamówić catering
z kanapkami dawno już odeszły do lamusa.
Niezmiennie jednak organizacja całości spotkania
tak naprawdę zaczyna się właśnie od wyboru
obiektu. To od jego charakteru będzie w dużej
mierze zależeć całość eventu – prezentacje
podczas konferencji, formy poczęstunku czy
rodzaj wieczornych atrakcji. Współczesne
obiekty dają nam pod tym względem podstawową wartość, która decyduje o tym, że nasz
event będzie niezapomniany – pozwalają na
personalizację. Warto zatem szukać obiektów,
które mają w sobie to „coś”, pewien unikalny
wyznacznik decydujący o tym, że nie zniknie on
w tłumie innych hoteli, centrów konferencyjnych
itd. Oczywiście, komfort i – mówiąc potocznie
– zaplecze socjalne nadal powinny stanowić
solidną podstawę. Warto jednak dodać do niej
charakterystyczny rys, który będzie określał

całość naszego eventu. Dzięki temu możemy
w najdrobniejszych szczegółach zaplanować
wydarzenie i dopasować je do swoich potrzeb
– niezależnie od tego czy marzy nam się spotkanie w duchu survivalu, event na wodzie czy
wieczór w otoczce luksusu.

Przez żołądek do serca
Kilka lat temu cała Polska „zakochała się”
w odkrywaniu nowych smaków i talentów kulinarnych (w czym nie małą zasługę miały popularne
programy telewizyjne na temat gotowania). Od
tego czasu większość z nas świetnie się
orientuje, czym są gwiazdki Michelin, a na
językach – zarówno w przenośni, jak i dosłownie
– z powodzeniem goszczą takie ciekawostki jak
kuchnia molekularna czy kolacje w ciemności.
Trudno zatem nie wykorzystać okazji, by jedzenie
stało się jednym z istotnych elementów naszego
eventu. Nowoczesne obiekty oferują w tym
zakresie nie tylko menu, które będzie smaczne,
ale również stanie się ucztą dla oka i niezapomnianą częścią wieczoru. Wybór pozostaje w tej
kwestii naprawdę ogromny, tym bardziej, że
obiekty prześcigają się w personalizacji i uatrakcyjnianiu właśnie tej części swojej oferty.
Spokojnie możemy zatem znaleźć zarówno
obiekty oferujące kolację w stylu średniowiecznej
biesiady, jak i lokale z wyszukanym sushi czy
pokazami barmańskimi.

W duchu nowoczesnych technologii
Wśród najciekawszych obiektów eventowych
w Polsce można znaleźć lokale odznaczające się
nowoczesnym designem, jak i takie, w których
cechą charakterystyczną pozostaje swoisty rys
historyczny. Punktem wspólnym w obu wypadkach wydaje się jednak duży nacisk położony na
nowe technologie w obrębie zaplecza do spotkań
biznesowych. Niezależnie od tego, czy mamy do
czynienia z lokalem w stylu industrialnym
(obecnie możemy np. zorganizować spotkanie
w dawnej kopalni), zabytkową kamienicą czy
nowoczesnym hotelem, nowe technologie królują
w wyposażeniu sal konferencyjnych. Wizualizacje
trójwymiarowe podczas tego typu spotkań
przestają już powoli być efektem specjalnym
rodem z filmów science-fiction, nie dziwią też
specjalne aplikacje do komunikacji między
uczestnikami eventu. Do całości dodajmy
jeszcze profesjonalny i pomocny personel,
a otrzymamy idealny przepis na sukces.

Marta Klecha Redaktor Naczelna EventPolska.biz

Warto szukać obiektów, które mają
w sobie to „coś”, pewien unikalny
wyznacznik decydujący o tym, że nie
zniknie on w tłumie innych hoteli,
centrów konferencyjnych itd.
Oczywiście, komfort i – mówiąc
potocznie – zaplecze socjalne nadal
powinny stanowić solidną podstawę.
Warto jednak dodać do niej
charakterystyczny rys, który
będzie określał całość
naszego eventu.

EVENT 3.0 – WITAJ W XXI WIEKU
Technologia zaczyna stanowić nie tylko ważny element, ale wręcz trzon komunikacji i relacji międzyludzkich.
Zmienia się więc nie tylko sposób uczestniczenia, ale także interakcji z całym wydarzeniem. Event XXI wieku
wymaga nowoczesnej i różnorodnej powierzchni umożliwiającej realizację ambitnych i kreatywnych projektów.
Takim miejscem jest Digital Knowledge Village - jedna z najbardziej innowacyjnych przestrzeni eventowych
w Warszawie.
dach, np. dla uczestników zagranicznych, czy dla
tych, którzy zdecydują się na zakup wejściówki
w początkowej fazie sprzedaży (tzw. early birds).
Przeszłością są też playlisty. Dziś muzykę tworzy
się z uczestnikami podczas imprezy. By kreować
eventy na miarę XXI wieku, niezbędne są śledzenie
i znajomość najnowszych trendów technologicznych.

Mobile first

W dobie nowych platform marketingowych i mediów
społecznościowych branża MICE zaczyna zastępować słowo „event” (wydarzenie) słowem „experience” (doświadczenie), a organizatorzy eventów kładą
nacisk na zaangażowanie uczestników już od momentu przekroczenia drzwi wydarzenia. Przez
dostarczanie konsumentom interesujących doświadczeń, w których mogą oni aktywnie uczestniczyć i nawiązywać interakcje w przestrzeni eventowej, wzrasta prawdopodobieństwo emocjonalnego związku Klienta z promowaną marką.
Trendy się zmieniają. Od nudnych gadżetów
bardziej doceniana jest rola mobilnych aplikacji,
które umożliwiają dzielenie się aktywnościami podczas wydarzeń. Lojalność budowana jest poprzez
udostępnianie wejściówek na preferencyjnych zasa-

W dobie nowych platform
marketingowych
i mediów społecznościowych
branża MICE zaczyna zastępować
słowo „event” (wydarzenie) słowem
„experience” (doświadczenie),
a organizatorzy eventów
kładą nacisk na zaangażowanie
uczestników już od momentu
przekroczenia drzwi wydarzenia.

Dziś operujemy mobilnie. Event musi być więc
łatwo dostępny na urządzeniach mobilnych.
Decyzja o wzięciu udziału w wydarzeniu zapada
często przy przeglądaniu social mediów. Odbiorcy
muszą mieć możliwość rejestracji i poznania
szczegółów od razu. Projektanci stron powinni
wyznawać zasadę „mobile first”, ułatwiając zakup
lub rejestrację, bo obecnie like’uje i share’uje się
wszystko już od przekroczenia progu wydarzenia.

Precyzyjny marketing
Dzięki technologiom mobilnym, organizatorzy mogą
lepiej dopasować ofertę. Śledzenie aktywności
użytkowników ułatwia przygotowanie spersonalizowanych treści. Korzystając z dostępnych mobilnych aplikacji eventowych, dajemy uczestnikom
możliwość wejścia między sobą w interakcje,
generując jeszcze większy mobilny ruch. Umiejętne
połączenie tego z social mediami oraz promocja
w sieci przez influencerów może czynić cuda.

Wideo coraz bardziej popularne
Digital Knowledge Village oferuje prowadzenie
studia telewizyjnego i nadaje telewizję eventową,
prezentującą materiały emitowane podczas
wydarzenia. Tworzymy tym samym bibliotekę
multimediów, którą można rozprzestrzeniać
i wykorzystywać w sieci. Multimedialna komunikacja
z uczestnikami to siła. Można kierunkować ten
potencjał do generowania ruchu przed, po i w trakcie eventu. Uczestnicy mają stały dostęp
do wiedzy poprzez dzielenie się wideo contentem.
Stale dostępna biblioteka treści funkcjonuje
samoistnie dzięki udostępnianiu i polecaniu online.

VR/AR
Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczyczywistości są wręcz stworzone dla branży
eventowej.
Wrażenie faktycznego uczestniczenia w wydarzeniu jest czymś więcej, niż zwykłą transmisją online dla osób nie mogących być na
miejscu. W Digital Knowledge Village notujemy też zwiększone zainteresowanie organizatorów możliwością wyznaczenia specjalnych
stref, gdzie goście doświadczają niecodziennych wrażeń VR. Skok z wieżowca bądź
podróż do wnętrza ziemi? Czemu nie. Klienci
zapamiętają ten skok jeszcze długi czas.

Spojrzenie z góry
Drony - błyskotliwe i potężne narzędzie
pozwalające na trudne realizacje obrazu przy
niskich nakładach finansowych. Jakość i efekt
zdjęć lotniczych stają się dostępne i tanie.
Technologia relacji eventów z lotu ptaka, do
niedawna problematyczna i kosztowna, dziś
umożliwia organizatorom wejście w całkowicie
nowy wymiar.

Sztuczna inteligencja
Obecnie może to ciekawostka, ale dostępność
botów i ich sukcesy sprawiają, że sprawdzają
się one w coraz bardziej skomplikowanych obszarach relacji z człowiekiem. Goście witani
przez umiejętnie zaprogramowaną wirtualną
postać? Taki zabieg w Digital Knowledge
Village zastosował organizator, który dla
swojego klienta zorganizował spotkanie pracowników. Za kulisami jako avatar siedziała
osoba z firmy, która znając wszystkich
po imieniu, mogła zadawać im osobiste
pytania.

Technologia wearables

Trendy w wyborze obiektów

Ubrania oraz akcesoria typu iWatch zawierające
w sobie komputer to technologia, która
ma potencjał do zrewolucjonizowania każdego pola eventu, począwszy od opcji menu,
przez mapy poruszania się po obiekcie, aż po
wszelkie zapowiedzi i komunikację. Zwiększa
śmiałość event plannerów do wykorzystywania
nietuzinkowych przestrzeni.

1. Fenomen “Bring Your Own Device” (BYOD).
Trend ten ma duży wpływ na infrastrukturę
cyfrową, w którą obiekty inwestują, mając
na uwadze szybkość i dostępność łącz oraz
multimediów.
2. Obiekty rozszerzają swoją rolę. Wychodzą
poza jedynie sprzedaż powierzchni, organizując
eventy kompleksowo.
3. Ergonomia i design ma znaczenie. Kreatywna
swoboda, plastyka, otwarte przestrzenie. Nowa
generacja obiektów to miejsca nietuzinkowe.
4. Profesjonalny szef kuchni. Obecnie stawia się
na jakość i oryginalność serwowanego jedzenia.
W Digital Knowledge Village pracujemy z najlepszymi i sprawdzonymi dostawcami.
5. 24/7/365 - YOU’RE ALWAYS ON. Wszystkie
kluczowe informacje o obiekcie i usługach powinny
być stale dostępne dla event plannerów.
6. Miejsca przestają być tylko fizyczną, budowlaną infrastrukturą. Stają się strefą kreatywności
i dzielenia wiedzą.

Live streaming
W Digital Knowledge Village umożliwiamy livestream (transmisję na żywo) nawet do 100.000
osób. Skutkuje to przedłużeniem życia eventu,
czy realizacji wideo także na zewnątrz. Umożliwia
wirtualne spotkania dla osób, które nie mogą
uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym.
Jednym z takich skomplikowanych wydarzeń
w Digital Knowledge Village był Hackathon streamowany do 6 państw na świecie. Efekt był
rewelacyjny i już planujemy kolejne tego typu
wydarzenia.

Technologia RFID
RFID (Radio Frequency Identification) pozwala
na ilościowe i jakościowe analizowanie danych,
może być wykorzystywana również jak bramka
do transakcji płatniczych.

Bezgotówkowe płatności
Nikt nie lubi kolejek. Każde narzędzie przyspieszające proces oczekiwania na płatną usługę będzie
ciepło witane. Bezgotówkowo płacimy dziś przez
smartfon, opaskę na nadgarstku czy identyfikator. Wszystko powiązane z kontem lub kartą
kredytową. Niezależnie od urządzenia, zaleta
umożliwiania gościom szybszych opłat to wartość
dodana dla eventu.

Cyfrowe torby
Odwieczny problem - jak przygotować torby
z istotnymi gadżetami które i zadziwią uczestników i zadowolą sponsorów przez uniknięcie
materiałowego marnotrawstwa? Cyfrowe torby
to świetna alternatywa. Warto rozważyć prezenty on-line, wirtualne bony itp.

Misja innowacja
Misją Digital Knowledge Village nie jest organizacja eventów, czy sprzedaż biur, ale umożliwienie

firmom wykorzystanie świata digital i przełożenie
go na mierzalne zyski. Aby to zrobić, powołaliśmy
do życia Akademię Digital Knowledge - miejsce
wymiany wiedzy, cykle inspirujących wydarzeń
oraz zasoby wiedzy on-line. Promujemy nowe
trendy branży digital marketing & learning,
wspomagamy rozwój firm klientów. Korzystamy
z nowych technologii i wiedzy ekspertów.
Działania Akademii są dla odbiorców bezpłatne,
bo chcemy dzielić się tym, co robimy.

ZORGANIZUJ DIGITAL EVENT W DIGITAL
KNOWLEDGE VILLAGE – miejscu powstałym
z myślą o organizatorach ceniących kompleksowe podejście do wydarzeń: 14 nowoczesnych
sal, studio eventowe (330 m2., 7 m wys.), studia
digitalizacji wiedzy, laboratoria UX, 4 studia
nagraniowe, studio focusowe, restauracja,
sundeck na 2 poziomach i liczne miejsca relaksu. W sumie 1200 m2 różnorodnej powierzchni.
Wykorzystaj multimedialną przestrzeń DIGITAL
KNOWLEDGE VILLAGE.

DIGITALIZACJA TO PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ NOWEJ ŚWIADOMOŚCI
O miejscu, które powstało z myślą o innowacyjnych pomysłach oraz kreatywności młodych biznesmenów w obszarze
digital marketing and learning, o wyznaczaniu nowych ścieżek biznesowych oraz o idei stworzenia obiektu, który
w swej funkcjonalności będzie zawierał wszystkie elementy potrzebne, by sprawnie i skutecznie rozwijać biznes
lub organizować skomplikowane akcje i konferencje – opowiada Agnieszka Chachiel, Dyrektor Operacyjny Digital
Knowledge Village.
Digital Knowledge Village jest nowym miejscem na eventowej mapie Warszawy i stanowi
alternatywną formę biznesowej przestrzeni,
łącząc cztery elementy: campus, event space,
digital lab oraz akademię. Co kryje się pod tymi hasłami?
Jesteśmy młodym miejscem, naszą infrastrukturę
dedykujemy wszystkim, potrzebującym niestandardowych i elastycznych połączeń przestrzeni.
Stworzyliśmy 4 obszary biznesowe, które są
trzonem budowania i rozwoju przedsiębiorstwa
o szerokim zasięgu. Pierwszy to campus, przeznaczony na wynajem pod biura. Łączy wygodę z ergonomią biznesową. Drugi obszar to powierzchnie eventowe z pełnym, multimedialnym wyposażeniem pozwalającym na kompleksowe organizacje
wszelkich eventów. Kolejny określamy jako digital
lab, czyli studia nagrań oraz greenbox. Realizujemy
w nich bardzo dużo webinariów i promocyjnych
materiałów wideo. Ostatni obszar to akademia przestrzeń wymiany wiedzy i inspiracji. Promujemy
tam trendy w branży, opierając wszystko o nowe
technologie i doświadczenia ekspertów. Tworzymy
uzupełniającą się przestrzeń zawierającą wszystko
w jednym miejscu.

Jaka jest idea tego miejsca?

Digitalizacja nie obrała jeszcze
ostatecznej formy w naszym kraju.
Ma już dość silne i szerokie grono
odbiorców i twórców, jednak przed
sobą jeszcze długą drogę w edukacji
społeczeństwa biznesowego.
Digitalizacja to przyszłość i rozwój nowej
świadomości. To dodatkowe możliwości
ulepszania i kreatywnej
modyfikacji działań.

Ideą jest kompleksowe wsparcie biznesu. Klient
może zarówno po prostu wynająć biuro bądź
salę na szkolenie, jak i zrobić multimedialny event
na całym obiekcie ze streamingiem i nagraniami
gości w reżyserce. Jesteśmy otwarci na nietuzinkowe pomysły i lubimy wyzwania. Im bardziej
skomplikowane, tym ciekawsze. Nie ograniczamy
się, a każdego klienta traktujemy indywidualnie
dopasowując się do oczekiwań.

Czy podmioty działające poza obszarem digital
marketingu, szkoleń, czy komunikacji marketingowej także mogą z niego korzystać?
Oczywiście, zapraszamy każdego. Często firmy nie
korzystały wcześniej z usług digital marketingu,
gdyż nie miały świadomości, że to może być przy-

datne. Po to jesteśmy. Pomagamy przedsiębiorcom
odnaleźć się w świecie digital. Klient korzystając
z całej naszej infrastruktury może zapoznać się
z oferowanymi rozwiązaniami, bez konieczności
ich kupowania. Będąc na miejscu może oswoić się
z możliwościami i dojrzeć do decyzji o wdrożeniu
ich u siebie.

Obiekt łączy miejsce do prowadzenia działalności, kompleksową organizację konferencji
i szkoleń oraz usługi multimedialne. Skąd pomysł na tak wielofunkcyjne rozwiązanie?
Pomysł dojrzewał wiele lat. Powstał na bazie
doświadczeń podczas pracy w branży szkoleniowo-konferencyjnej. Organizując wydarzenia wiedzieliśmy, czego brakuje, a czego jest już zbyt dużo, bądź
się nie sprawdza. Stąd idea stworzenia obiektu,
który w swej funkcjonalności będzie zawierał
wszystkie elementy potrzebne, by sprawnie i skutecznie rozwijać biznes lub organizować skomplikowane akcje i konferencje.

Czy pani zdaniem digitalizacja wiedzy to przyszłość każdej firmy? Jak ocenia pani polski
rynek pod tym kątem? Cyfryzacja wiedzy w naszym kraju to już standard, czy ciągle jeszcze
wyzwanie?
Digitalizacja nie obrała jeszcze ostatecznej formy
w naszym kraju. Ma już dość silne i szerokie grono
odbiorców i twórców, jednak przed sobą jeszcze
długą drogę w edukacji społeczeństwa biznesowego. Digitalizacja to przyszłość i rozwój nowej
świadomości. To dodatkowe możliwości ulepszania
i kreatywnej modyfikacji działań.Obecnie jesteśmy
zasypywani milionem nowych rozwiązań i narzędzi
marketingowo - digitalowych. Część z nich na pewno przetrwa na rynku i wręcz zacznie kreować
kolejne trendy.

Z Agnieszką Chachiel,
Dyrektorem Operacyjnym
Digital Knowledge Village
rozmawiała Marta Klecha

Tworzymy
przestrzeń
targi konferencje wystawy
koncerty pokazy mody
Expo-Łódź to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, położony w samym sercu miasta, przygotowany
do profesjonalnej obsługi wydarzeń. To także idealna przestrzeń do przedstawiania swojego biznesu,
ale przede wszystkim do wszelkich działań okołosprzedażowych, budowania relacji i networkingu.

PAŁAC CIEKOCINKO - PODRÓŻ W CZASIE
O stosunkowo nowym trendzie hotelarskim w Polsce – adaptacji zabytkowych obiektów na hotele butikowe, stanowiącym
alternatywę dla hoteli sieciowych oraz o sile oddziaływania piękna natury w połączeniu z walorami zabytkowymi
– rozmawialiśmy z Tomaszem Bałukiem, właścicielem Pałacu Ciekocinko.
Gdyby miał Pan wymienić trzy rzeczy, które
zdecydowanie wyróżniają Pałac Ciekocinko
na tle innych obiektów noclegowych, to co
by to było?

Adaptacje obiektów zabytkowych na
hotele butikowe to w Polsce wciąż
stosunkowo nowy trend w hotelarstwie
i interesująca alternatywa w stosunku
do hoteli sieciowych. Dziś symbolem
dobrze spędzonych wakacji nie jest już
urlop na południu Europy, świat kurczy
się w szybkim tempie, a to czego
poszukują wymagający turyści, to
często połączenie wysokiego standardu
usług z historią i niepowtarzalną
atmosferą.

Trzy najważniejsze cechy dotyczące nieruchomości to: lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja.
W przypadku Pałacu Ciekocinko lokalizacja
oznacza położenie i otoczenie. W Ciekocinku są
one unikalne. Potencjał natury w tym miejscu
wybrzeża jest wyjątkowy. Przeciętnemu turyście
nazwa Ciekocinko nie mówi nic, bo dla niego
Pomorze Gdańskie kończy się na Dębkach. Za
nimi jednak ciągnie się 40 km pas pustych plaż,
z lekko cofniętymi w stosunku do linii morza
miejscowościami, które właśnie dzięki temu
oparły się modzie na tanie pensjonaty i radosnej
twórczości urbanistycznej lat osiemdziesiątych,
która nie oszczędziła takich miejscowości jak
Karwia czy Władysławowo. Korzystamy więc
z bogactwa 40 km odcinka pięknych, szerokich
plaż, które nawet w szczycie sezonu są niemal
puste. Sam Pałac jest położony w sercu 22 ha,
zabytkowego parku, przechodzącego płynnie
w dębowo – bukowy las. Dalej ciągną się łąki,
pnące się po łagodnych wzniesieniach, na
których w sezonie pastwiskowym, konie sportowe, należące do przylegającej bezpośrednio do
Pałacu stadniny, trenują podbiegi. Pod linią
drzew czeka na gości jedyne w swoim rodzaju
Driving Range, na którym trenowanie celności
swingu może odbywać się do zachodu słońca.
I w kierunku zachodzącego słońca. Poza
unikalnym otoczeniem, które w pewnym sensie
było wartością zastaną, dwa czynniki wyróżniające Pałac na tle innych obiektów tego typu
w Europie, to dbałość o detal i kulinaria.
W naszym hotelu nie ma ani jednej filiżanki,
zawiasu, czy butelki wina, których nie wybraliśmy z żoną osobiście. Samo zgromadzenie
tysiąca zabytkowych mebli zajęło nam 10 lat.
Kulinaria zdecydowanie zasługują na osobny
rozdział. Tu zaznaczę krótko – no compromise.

Eventy plenerowe to zdecydowanie mocna
strona Pałacu. Jaki jest złoty środek na
udane wydarzenie plenerowe?
Chciałoby się powiedzieć – no limits. Jesteśmy
mistrzami w przekraczaniu granic. Tam gdzie inni
mówią stop, my pytamy, czy jeszcze coś
możemy dla Państwa zrobić. Kolacja fine dining

z pełną obsługą kelnerską na plaży? Żaden
problem, dowieziemy tam meble, obrusy i nasz
5-gwiazdkowy catering. Mecz piłki plażowej
w środku zimy na białym kwarcu? Oddajemy do
dyspozycji naszych gości krytą halę o powierzchni 70x30m.kw. Sesja ślubna na tle stada galopujących koni? Romantyczna kolacja w latarni
morskiej, rejs jachtem dalekomorskim? Długo
można by wymieniać.

Historyczny klimat, a butikowe pokoje. Skąd
pomysł na takie połączenie?
Jedno nie wyklucza drugiego. Pracując wiele lat
w branży reklamowej, sporo podróżowałem.
Można nawet powiedzieć, że częściej przebywałem poza domem, niż w nim. Widziałem wiele
podobnych obiektów w Europie i czułem, że
w Polsce też jest już czas na takie miejsce, na
prawdziwie butikowy hotel, dający „personal
unique experience” - pełne satysfakcji, duchowe
i wyjątkowe w swoim rodzaju przeżycie pobytu
w unikalnym miejscu, we wszystkich jego aspektach. Stąd pościel i szlafroki irlandzkiej marki
Liddell, tej samej która zaopatrzyła Titanica
w jego dziewiczy rejs, tapety barwione metodą
tradycyjnego
sitodruku
w
manufakturze
Bradburry&Bradburry w San Francisco, kosmetyki w toaletach i łazienkach sygnowane marką
Molton Brown i herbata konfekcjonowana
w brytyjskim imperium herbaciarskim – Tea
Palace.Unikalne przeżycie, które zapewniamy
naszym gościom, to nic innego jak podróż
w czasie, prosto w niezapomniane lata dwudzieste. Przenosimy ich 100 lat wstecz już od
chwili, w której decydują się przekroczyć próg
pałacu. Ich uśmiechnięte twarze mówią nam,
że osiągnęliśmy sukces.

Jakiego typu wydarzenia odbywają się
w Pałacu Ciekocinko?
Jesteśmy otwarci na eventy prywatne
i firmowe. Niezależnie od tego, czy nasi goście
planują romantyczną kolację, firmowe koktajl
party, ekskluzywny bal, konferencję, launch
nowego produktu, prezentację kolekcji czy
marki, a nawet mecz o puchar – zawsze stajemy
na wysokości zadania oddając do dyspozycji
piękne i stylowe wnętrza Pałacu, profesjonalnie
wyposażone sale konferencyjne, jak również 22
ha wyjątkowego pleneru. Najbardziej spektaku-

larnym wydarzeniem plenerowym, angażującym
kompleks parkowo-pałacowy Ciekocinko wraz
z przyległą Stadniną Koni Ciekocinko, jest z całą
pewnością BalticaEquestrian Tour, międzynarodowe zawody jeździeckie w dyscyplinie skoków
przez przeszkody, rozgrywane w formie trzytygodniowego tour’u. Tą imprezą wyznaczyliśmy
nowe kierunki w organizacji imprez tego typu
w Polsce, ściągając do małej, sennej wioski na
Kaszubach największe nazwiska ze światowych
rankingów, najbardziej luksusowe marki, międzynarodowe towarzystwo.

Największe wyzwanie jakiemu trzeba było
sprostać to...?
Czynnik ludzki. To coś, co jest największą wartością każdego przedsiębiorstwa, ale też największym wyzwaniem dla właściciela firmy. Polska
wciąż nie jest jeszcze kuźnią kadr dla hotelarstwa najwyższej próby. W gastronomii ten trend
już się odwraca, mamy wielu zdolnych szefów
kuchni, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe za granicą, nierzadko w najlepszych gwiazdkowych restauracjach. Takiego szefa kuchni
udało mi się ściągnąć do Ciekocinka z… Japonii.
Paweł Dołżonek, którego zawodowa droga wiodła
przez najlepsze restauracje Londynu, w tym
Haberdashers Hall Club, gdzie jada sam Książę
Edward, aż po tokijską Narisawę (2 gwiazdki
Michelin i pierwsza dwudziestka rankingu San
Pellegrino), którą porzucił właśnie dla Ciekocinka, jest jednym z najmocniejszych ogniw naszego
zespołu. A nasze wspólne początki są znakomitą
historią o tym, jak dwie osoby odnajdują się
w wielkim świecie. Świetnie dogadujemy się
z Pawłem. Będąc wciąż nowicjuszem w branży
hotelarskiej i zachowując świeże spojrzenie, sam
wiele uczę się od niego. Razem testujemy nowe
smaki, by potem wprowadzać je do menu
naszych dwóch restauracji „1906 Restaurant”
i „Luneta & Lorneta” Bistro Club. Paweł ma dużą
swobodę w kształtowaniu kulinarnego charakteru tego miejsca, obaj jesteśmy perfekcjonistami,
przywiązującymi ogromną wagę do detalu
i ufającymi własnym instynktom. Kolejne sukcesy
naszych restauracji utwierdzają mnie w przekonaniu, że postawiłem na właściwego konia.

Czy Pałac wyznacza nowe trendy dla tego
typu obiektów? Jakie obecnie panują trendy
w historycznym hotelarstwie?
Adaptacje obiektów zabytkowych na hotele
butikowe to w Polsce wciąż stosunkowo nowy
trend w hotelarstwie i interesująca alternatywa
względem hoteli sieciowych. Dziś symbolem
dobrze spędzonych wakacji nie jest już urlop na
południu Europy. Świat kurczy się w szybkim
tempie, a to, czego poszukują wymagający

turyści, to często połączenie wysokiego
standardu usług z historią i niepowtarzalną
atmosferą. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
adaptacje zabytkowej architektury na cele
hotelowe, często ratują te obiekty od totalnej
ruiny i dewastacji, przywracając im należyty
blask. Tak było też w przypadku Pałacu Ciekocinko. Udało nam się przywrócić to miejsce światu
i sprawić, że dziś prezentuje się okazalej niż
kiedykolwiek, oferując swoim gościom wyjątkowe
doznania w niezwykle komfortowych wnętrzach.

Konsument dziś karmiony jest nowoczesnością i automatyzacją. Czy Pałac Ciekocinko
to dobre rozwiązanie dla nowoczesnego
klienta?
Pałac Ciekocinko to dobre rozwiązanie dla
wymagającego konsumenta. Dla hedonistów
rozsmakowanych w sztuce życia, dla ludzi
celebrujących wyjątkowe momenty, najlepsze
smaki, najpiękniejsze widoki. Komfortowe pokoje
i apartamenty, hotelowe wifi, telewizory LCD
w każdym pokoju, luksusowy shuttle service,
ekskluzywne Spa i świetnie wyposażona sala
fitness, pozwalają cieszyć się nowoczesnymi
udogodnieniami w historycznych wnętrzach.
W pałacowej bibliotece, w której zebrano
przeszło dwa tysiące woluminów we wszystkich
językach nowożytnej Europy, można zasiąść i się
zaczytać, ale oczywiście można oddelegować
tam dziecko z Xbox’em. Mówiąc poważnie, jest
tu wszystko, by spełniać oczekiwania nawet
najbardziej wymagających klientów.

Konsument dziś karmiony jest nowoczesnością i automatyzacją. Czy Pałac Ciekocinko
to dobre rozwiązanie dla nowoczesnego
klienta?
Wraz z żoną jesteśmy spoza branży hotelarskiej
i gastronomicznej, dlatego też podjęliśmy się
kreacji tego miejsca od strony konsumenta,
czerpiąc z własnych doświadczeń i podróży.
I tak, w menu znajdują się nasze ulubione dania,
a menu śniadaniowe ze swoim poetyckim opisem
dań jest jednoczesnym puszczeniem oka do
klienta. W ten oto sposób, w półtora roku od
uruchomienia hotelu, posiadamy coraz większą
wiedzę odnośnie preferencji kulinarnych naszych
gości, na co niemały wpływ ma również najwyższa jakość składników używanych w kuchni,
w której większość produktów jest home made.
Na miejscu wypiekane jest pieczywo w kilku
rodzajach, robione są marmolady i jogurty,
tłoczone świeże soki, butelkowane nalewki,
a sery kozie sprowadzane są od gospodarzy
z pobliskiego Robaczkowa. Menu budowane jest
w dużej mierze w oparciu o dostępność lokalnych
produktów i zmieniane sezonowo. Każdy z gości

Pałacu Ciekocinko jednym tchem wymieni
przynajmniej 5 pozycji z naszego menu śniadaniowego, które ma już swoich licznych fanów
i jest zdecydowanie najlepszym preludium
każdego dnia w Ciekocinku. Fakt, że obie
z naszych restauracji, w zaledwie sześć miesięcy od uruchomienia hotelu, trafiły na łamy
prestiżowego przewodnika Gault & Millau, nasz
szef kuchni został członkiem stowarzyszenia
JRE – Jeunes Restaurateurs, a sposób parowania posiłków z winem uzyskał rekomendację
magazynu Wine Spectator, pozwala przypuszczać, że po trzech latach możemy mówić
o czymś więcej, niż szczęściu nowicjusza. Jako
wytrawni hotelarze zapraszamy Was do Pałacu
Ciekocinko.Jeunes Restaurateurs, a sposób
parowania posiłków z winem uzyskał rekomendację magazynu Wine Spectator, pozwala
przypuszczać, że po trzech latach możemy
mówić o czymś więcej, niż szczęściu nowicjusza.
Jako wytrawni hotelarze zapraszamy Was do
Pałacu Ciekocinko.

Z Tomaszem Bułakiem
Właścicielem Pałacu Ciekocinko
rozmawiała Ilona Kozłowska

FILOZOFIA GASTRONOMICZNEGO KLIMATU
O tworzeniu unikalnego gastronomicznego klimatu, foodpairingu i kulinarnym regionalizmie – w rozmowie z Andrzejem
Spychalskim, General Managerem grupy Good Food Concept, w skład której wchodzą: Dom Wódki (Restauracja ELIXIR,
Vodka Atelier, The Roots Bar&More, Festiwal Wódki i Zakąski, Elixir Boutique i Muzeum Wódki) oraz restauracje Folk
Gospoda i Oberża pod Czerwonym Wieprzem.
Oberża Pod Czerwonym Wieprzem przenosi
gości w sentymentalną podróż do komunistycznej restauracji. Firmowe bankiety
w stylu partyjnych dygnitarzy cieszą się
popularnością? Czy bardziej popularne są
jednak biesiady w klimacie PRL? I co jest
hitem w menu?
W każdej restauracji stawiamy na prawdziwe
podejście do kultury polskiej kuchni: wysokiej
jakości składniki, ale też atmosferę i filozofię
miejsca. W Oberży Pod Czerwonym Wieprzem
wracamy do bankietów sprzed kilkudziesięciu lat.
Przeważają mięsa przyrządzone tradycyjnie, ale
z nutą fantazji, przez szefa kuchni Wojciecha
Pasikowskiego, legendy warszawskiej gastronomii. Wszystkie imprezy cieszą się dużą popular-

W każdej restauracji stawiamy na
prawdziwe podejście do kultury polskiej
kuchni: wysokiej jakości składniki, ale
też atmosferę i filozofię miejsca.

nością także u obcokrajowców, traktujących
Czerwonego jako kulinarną i turystyczną
atrakcję Warszawy. Jeśli miałbym wskazać hit
w menu, zwykle jest nim specjalność szefa
kuchni – obecnie kaczka berberyjska, leżakowana
w morskiej soli z czosnkiem i majerankiem,
z dodatkiem musu z polskich wiśni, pieczonym
jabłkiem i duszonymi buraczkami.

Na stołecznym rynku gastronomicznym
kilkunastoletni staż to rzadkość, średni
czas życia restauracji to zaledwie kilka lat.
Folk Gospoda jest przykładem, że nie musi
tak być. W czym tkwi sukces?
Korzenie Folk Gospody sięgają XVIII wieku, więc
atmosfera wynika z historii. Choć restauracja
w obecnej formie działa od 2004 r., nie zmieniła
się jej specyfika. Kluczem do sukcesu jest
historia, jakość kuchni i polski klimat. Folk
Gospoda to doskonałe miejsce, aby pokazać
obcokrajowcom prawdziwie polską gościnność
i tradycje biesiadowania, dlatego obok eventów,
których mocną stroną są degustacje naszych
najlepszych dań – m.in. pieczonego u nas przez
szefa kuchni Małgosię Marchewkę chleba na
stuletnim zakwasie z Podlasia – organizujemy
imprezy z udziałem gości z zagranicy.

Czy foodpairing jest poniekąd „łączeniem
smaków dla zaawansowanych”? W restauracji Elixir w Domu Wódki serwuje się
w myśl tej sztuki, traktując wódkę jako
trunek szlachetny. Czy takie połączenie się
sprawdza?
Pokazujemy, że polska kuchnia i wódka są nie
tylko świetną parą, ale przede wszystkim
ważnym elementem tradycji. Wybór wódek jest
bogaty, a doliczając jeszcze nalewki, likiery
i miody pitne, otrzymamy portfolio ponad 500

doskonałych alkoholi, które oferujemy w Vodka
Atelier. Foodpairing to sztuka doboru dania do
trunku, będąca czymś więcej, niż nieśmiertelny
śledź i ogórek. Wykorzystujemy tradycyjne
polskie produkty i serwujemy je w nowych
odsłonach w połączeniu z odpowiednio dobranym
alkoholem. W ramach projektu Dom Wódki
organizowaliśmy
w
warszawskiej
Fortecy
Festiwal Wódki i Zakąski. Podkreślił naszą
filozofię, że wódka i zakąska to dobrana para
i właściwe ich komponowanie dostarcza
fantastycznych doznań smakowych.

The Roots Bar & More serwuje z kolei
koktajle inspirowane klimatem i smakami
kultowych
barów
Londynu,
Sydney
i Nowego Jorku - zmiksowane z polskim
temperamentem, kreatywnością i regionalizmami. Na czym to polega? Mógłby Pan
krótko scharakteryzować to miejsce?
Sekretem są barmani. Przede wszystkim
Tomasz Małek, posiadający 6 tytułów mistrza
świata w stylu flair, a także pozostali, prawdziwi
pasjonaci sztuki barmańskiej. Roots Bar to nie
tylko elegancki cocktail bar na światowym
poziomie, ale też unikalne miejsce kultu sztuki
barmańskiej z kolekcją historycznych eksponatów, antycznych shakerów, coolerów i jiggerów
oraz unikatowych wydań podręczników barmańskich, w tym legendarnego „ojca wszystkich
barmanów” Jerrego Thomasa z 1863 r. Kartę
dań,
opartą
właśnie
na
regionalizmach
z domieszką światowych akcentów stworzył
Michał Tkaczyk, szef kuchni wyróżnionej
w przewodniku Michelin restauracji Elixir
w Domu Wódki.

Z Andrzejem Spychalskim
General Managerem
grupy Good Food Concept
rozmawiała Marta Klecha

Miejsca eventowe

SKŁADNIKI KULINARNEJ DOSKONAŁOŚCI
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Mieszcząca się w zabytkowym Pałacu Sobańskich, przy jednej
z najbardziej prestiżowych ulic Warszawy restauracja, po raz kolejny
nagrodzona 4 sztućcami Michelina. Idealne miejsce do organizacji
zarówno mniejszych jak i dużych wydarzeń firmowych! Na Państwa
życzenie stworzymy przyjęcie urodzinowe, komunijne lub weselne.
Oferujemy efektowne stacje Live Cooking oraz finezyjne desery
dopasowane pod wymogi wydarzenia. W spotkaniach organizowanych
w restauracji może uczestniczyć do 400 osób, a oferta jest szyta na
miarę, aby sprostać Państwa wymaganiom. Na specjalne zamówienia
przygotujemy też catering zewnętrzny. Amber Room to nie tylko
wyjątkowe miejsce, ale także niepowtarzalna ekipa pod wodzą szefa
kuchni Roberta Skubisza. Doświadczony zespół, którego profesjonalizm
doceniany jest zarówno przez Gości jak i świat biznesu.
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Pałac Sobańskich
Restauracja Amber Room i Klub Polskiej Rady Biznesu
Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa
tel.: 22 523 66 64
recepcja@amberrom.pl

www.amber-room.pl
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EVENTY W PIĘKNEJ OPRAWIE
Belvedere to restauracja zlokalizowana w malowniczych Łazienkach
Królewskich. Piękne parkowe otoczenie i unikatowy design wnętrza,
zaprojektowanego w 2014 roku przez scenografa Opery Narodowej
- Borisa Kudličkę, tworzą wyjątkową oprawę dla każdego wydarzenia.
Kuchnia, kierowana przez cenionego Szefa Kuchni Adama Komara, 121
na co dzień serwuje wykwintne menu a la carte, a podczas eventów
przygotowuje najwyższej jakości menu dostosowane do potrzeb Klienta.
W restauracji można zrealizować wydarzenie nawet dla 350 osób.
Wnętrza restauracji umożliwiają organizację imprez i wydarzeń
korporacyjnych, a także wesel i przyjęć rodzinnych.
25 lat doświadczenia na rynku to gwarancja niezawodności.

Restauracja Belvedere
Łazienki Królewskie
ul. Agrykoli 1 (wjazd od ul. Parkowej), 00-460 Warszawa
eventy: tel: 22 55 86 741-743, restauracja@belvedere.com.pl
a’la carte: tel: 22 55 86 70, rezerwacja@belvedere.com.pl
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www.belvedere.com.pl
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ALEGLORIA…ŚWIĘTO, KTÓRE WIECZNIE TRWA
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Restauracja „AleGloria” zlokalizowana jest w centrum Warszawy na
Placu Trzech Krzyży w XVIII-wiecznych podziemiach odrestaurowanej,
zabytkowej kamienicy zwanej Domem Dochodowym o Trzech Frontach.
„AleGloria” została otwarta przez Magdę Gessler w październiku
2005 roku. Od tej pory restauracja jest ulubionym miejscem wielu
gości indywidualnych oraz częstym wyborem przy organizacji spotkań
firmowych. AleGloria to coś więcej niż restauracja. To zaproszenie
na spotkanie z polską sztuką oraz polską kuchnią - tą misterną,
inteligentną, czerpiącą z tradycji, a jednocześnie serwowaną we
współczesnej aranżacji – Nową Kuchnią Młodej Polski.
Restauracja posiada 5 oddzielnych sal oraz Patio (mieszczące do 500
gości), zróżnicowane klimatem, wystrojem i aranżacją, które mogą być
wynajęte na wyłączność.
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Restauracja AleGloria
Plac Trzech Krzyży 3,00-535 Warszawa
tel.: 22 584 70 80, fax: 22 584 70 81
alegloria@alegloria.pl

www.alegloria.pl | www.facebook.com/AleGloria
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KULTOWA RESTAURACJA W WARSZAWIE
Restauracja Villa Foksal jest usytuowana w centrum Warszawy przy
jednej z najelegantszych ulic Europy i mieści się w odbudowanej po
wojnie kamienicy. Przepiękne stonowane wnętrza restauracji w kolorach
szarości i taupe urzekają swoim ciepłem i klimatem.
Do dyspozycji gości znajdują się: Sala Główna, Salonik VIP, Salonik
123
Lobby oraz Oranżeria z bezpośrednim wyjściem do ogrodu. Różnorodny
podział pomieszczeń daje możliwość kameralnych spotkań przy kominku
w salonikach Lobby i VIP, ale również organizacji konferencji, gal lub
wesel w Sali Głównej i Oranżerii.
Wynajem całej przestrzeni restauracji pozwala na organizację wydarzeń
nawet do 500 osób w ustawieniu koktajlowym.
Nad kuchnią czuwa Szef Kuchni Marcin Wojtczak, którego smaki są
prawdziwą ucztą kulinarną dla gości.
Zachęcamy do spotkania przy przepysznej kawie. Opowiemy Wam o nas :)
Restauracja Villa Foksal
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
tel.: 510 351 786, 502 042 588
info@villafoksal.pl,sylwia@villafoksal.pl, event@villafoksal.pl
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www.villafoksal.pl
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STYLOWE WNĘTRZA I REGIONALNY CZAR
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Usytuowana w historycznym sercu szczawnickiego uzdrowiska, na
Placu Dietla, jest idealnym miejscem na spotkanie z przyjaciółmi,
biznesowy lunch czy popołudniową kawę. Wnętrza kawiarni Café Helenka
urządzone zostały z niezwykłą elegancją i dbałością o każdy detal dzięki
czemu stanowi także doskonałą propozycję na imprezy rodzinne, takie
jak wesela, chrzciny czy komunie. Café Helenka słynie przede wszystkim
z międzynarodowego menu przeplatanego nutą francuskiego smaku
oraz szerokiego wyboru aromatycznych kaw, różnorodnych herbat,
wyśmienitych deserów czy też wykwintnych koktajli. Aby w pełni poczuć
atmosferę pienińskiego kurortu, goście kawiarni mogą delektować się
specjałami na zewnętrznych tarasach, z których rozciąga się urokliwy
widok na odnowiony Plac Dietla.
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Café Helenka
Plac Dietla 1, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 02
info@cafe-helenka.pl

www.cafe-helenka.pl | www.facebook.com/cafehelenka
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KLIMATYCZNA RESTAURACJA NA KAMIONKU
„Drukarnia na Pradze“ to multifunkcyjny kompleks restauracyjnoeventowy na warszawskim Kamionku. Historyczne wnętrza starej
drukarni łączą w sobie dwie restauracje na trzech poziomach
z całorocznymi tarasami i 700-metrowym ogrodem oraz przestrzenią
eventową. Te wyjątkowe miejsca stwarzają idealne warunki na
wszelkiego rodzaju wydarzenia. Od romantycznej kolacji we dwoje, 125
przez spotkanie rodzinne, po wszelkie eventy firmowe i duże wydarzenia
dla branży spotkań. Drukarnia kontynuuje też częściowo tradycje klubu
muzycznego Fugazi, który na stałe wpisał się w historię koncertową
polskiej sceny muzycznej. Industrialne wnętrza w nowej odsłonie wraz
z nowoczesną infrastrukturą spełnią oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów.

Drukarnia
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
tel.: 22 412 06 06
kontakt@drukarnianapradze.pl
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www.drukarnianapradze.pl
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NA ZIELONEJ WYSPIE W SERCU MOKOTOWA
P/P to przestrzeń do wynajęcia otwarta dla wszystkich, gdzie
w wyjątkowych wnętrzach dawnej prochowni starego fortu,
zorganizujesz niepowtarzalne spotkania.
160 m2, dwie bliźniacze sale z zapleczem sanitarnym i cateringowym,
dostarczą nieograniczoną ilość możliwości aranżacji.

Pół na Pół
ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, Fort Mokotów
tel.: 608 527 944
info@polnapol.com.pl

U nas zorganizujesz kameralne eventy, warsztaty, prezentację
produktu, koncert, wystawę lub wesele. Zapraszamy.

www.polnapol.com.pl
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PRACUJ NA LĄDZIE, WYPOCZYWAJ NA WODZIE!
River Club od 1999 roku zajmuję się profesjonalną organizacją
konferencji, imprez firmowych oraz prywatnych. Zapewniamy
kompleksową organizację eventów. Oferujemy także imprezy na
statkach. Pływamy w Warszawie oraz na zalew Zegrzyński. Skontaktuj
się z nami - doradzimy i pomożemy wybrać najlepszą opcję, gwarantującą
sukces Twojego eventu.

River Club
ul. Wybrzeże Gdańskie, Warszawa 515km Wisły
tel.: 501 555 211
piotr.wituszynski@riverclub.pl
www.riverclub.pl
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NIEPRZECIĘTNA MUZYKA
Club Stereo
ul. Nowy Świat 21, 00-029 Warszawa
tel.: 500 000 519, 600 292 740
stereo@clubstereo.pl, rezerwacje@clubstereo.pl
www.clubstereo.pl

Club Stereo powstał z myślą o kliencie wymagającym, który ma wysokie
poczucie estetyki oraz nieprzeciętne gusta muzyczne.
Stanowi doskonałe miejsce do organizacji wszelkiego rodzaju
eventów, w tym imprez firmowych, spotkań biznesowych i imprez
okolicznościowych. Klub mieści ponad 500 osób (3 sale z barami i dwa
VIP roomy). Każda z sal posiada niezależne nagłośnienie oraz sprzęt do
wizualizacji. Club Stereo oferuje własny catering.
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SPACE EVENTS – OBIEKT STUDYJNY

www.spaceclub.pl

SPACE to 100 letni obiekt, zaaranżowany w oryginalny sposób. Ponad
2 tys m2 powierzchni, scena 40 m2, profesjonalne oświetlenie,
nagłośnienie JBL oraz podświetlany basen - idealna przestrzeń do realizacji
planów filmowych i reklamowych. W SPACE zrealizowano nagrania
reklam wiodących na rynku banków, portali internetowych, produktów
oraz scen filmów fabularnych, które do dziś możemy oglądać w TV.
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Space Centrum Eventowe
ul. Kolejowa 37/39, 01–210 Warszawa
tel.: 606 617 228 (Anna), 605 492 816 (Joanna)
ap[a]spaceclub.pl, jk[a]spaceclub.pl
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EVENTY DO 1000 OSÓB
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Bank Club to 1200 m2 powierzchni podzielonej między 3 sale - Golden
Lounge Bar, salę główną oraz salę na poziomie -1. Pozwala to na
organizację do trzech oddzielnych imprez w jednym czasie. Unikalną
cechą klubu jest fakt, iż scena na sali głównej widoczna jest niemal
z każdego jej miejsca, co jest bardzo dużym atutem w przypadku
eventów firmowych.
Sala główna w konfiguracji koktajlowo-klubowej jest w stanie
jednorazowo ugościć do 1000 osób, natomiast w układzie teatralnym
do 100 osób. Sala na poziomie -1 może jednorazowo podjąć do 350 osób.
• PRZESTRONNE WNĘTRZA
• 4 STYLOWE BARY
• 2 ANTRESOLE
• CENTRALNIE POŁOŻONY VIP
• SCENA WIDOCZNA Z KAŻDEGO MIEJSCA
• KAMERALNY PRIVÉ
• MOC ATRAKCJI NA KAŻDYM EVENCIE
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Bank Club
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel.: 502 432 248
michal@bankclub.pl

www.bankclub.pl
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EVENTY/GALE/KONFERENCJE/SZKOLENIA
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SPACE to industrialne, ponad 100 letnie wnętrze po dawnej odlewni
metali kolorowych, które zaaranżowano w niezwykle ciekawy i elegancki
sposób. Ponad 2 tys. powierzchni stanowi idealną przestrzeń do
organizacji wszelkiego rodzaju eventów – spotkań biznesowych,
konferencji, szkoleń, koncertów, pokazów mody, uroczystych gali,
imprez integracyjnych i innych według potrzeb Klienta.
Przez 10 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 900 imprez. Gościło
u nas ponad 160 DJ’ów z całego świata oraz artyści scen polskich.
Korzystając z naszej kreatywności każdy Klient może wybrać charakter
oraz miejsce organizacji swojego eventu.
Zapewniamy własny catering współpracując na stałe z kucharzami
z najlepszych hoteli i restauracji.
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Space Centrum Eventowe
ul. Kolejowa 37/39, 01-210 Warszawa
tel.: 606 617 228 (Anna), 605 492 816 (Joanna)
ap[a]spaceclub.pl, jk[a]spaceclub.pl

www.spaceclub.pl
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PRZESTRZEŃ IDEALNA NA KAŻDY EVENT
Jesteśmy jednym z największych centrów rozrywki w Polsce.
Zapewniamy warunki niezbędne do organizacji każdego eventu.
Na blisko 6500 m2 powierzchni znajdują się:
dwie nowoczesne sale konferencyjne | parkiet | dwie kameralne sale
VIP | antresola | bowling i bilard | restauracja | ogródek zewnętrzny 131
z placem zabaw | plac zabaw z trzema strefami dla dzieci | 3 bary |
bezpłatny parking na teranie nieruchomości - 450 miejsc postojowych
Wszystkie sale są klimatyzowane oraz wyposażone w urządzenia audiowizualne. Oferujemy pełny zakres usług cateringowych, a nasz zespół
pomoże skomponować menu idealnie dopasowane do potrzeb Gości.
Jesteśmy w stanie zorganizować event do 3000 osób. W naszym
portfolio są imprezy integracyjne, konferencje, szkolenia, warsztaty,
koncerty czy prezentacje produktów.

Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta
ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa
tel.: 22 182 80 23, 22 182 80 24, 22 182 80 25
eventy@hulakula.com.pl
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www.hulakula.com.pl
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POLIGON – TEREN POD IMPREZY MILITARNE
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•
•
•
•
•

TEREN POD IMPREZY - eventy, imprezy firmowe
SZKOLENIA TAKTYCZNE - szkolenia poligonowe, symulacje
PAINTBALL - imprezy firmowe, szkolenia, eventy
ASG - imprezy firmowe, szkolenia, eventy
BROŃ OSTRA - kryta strzelnica broni ostrej, szkolenia strzeleckie

Zalety terenu: geograficzny środek Polski na skrzyżowaniu autostrady
A1 i A2. Teren z wieloma budynkami (hale, budynki piętrowe, drogi
asfaltowe), teren zielony z okopami i bunkrami, rzeka, mosty, zbiorniki
wodne, wraki samochodów, autobusów. Możliwe używanie pełnej
pirotechniki, w razie złej pogody pracujemy wewnątrz budynków,
mniejsze grupy wykorzystują teren z podziałem na strefy, teren jest
przygotowany pod zabawy militarne.
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Battle Arena
Piekary 1, 99-120 Piekary (geograficzny środek Polski)
tel.: 604 856 661, 604 060 405
info@battle-arena.pl

www.battle-arena.pl | www.facebook.com/BattleArenaPoligon
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SZKOLENIA | EVENTY | INTEGRACJA | ZABAWA
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Moto Park Ułęż to kwalifikowany Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.
Na naszym obiekcie odbywają się eventy, wyścigi samochodowe
i motocyklowe. Organizowane są imprezy masowe, zloty, testy
motoryzacyjne, szkolenia, nagrania do TV oraz prezentacje nowych
produktów z branży motoryzacyjnej i nie tylko.
Dysponujemy bazą szkoleniową w postaci:
• powierzchnia obiektu 170 ha (teren byłego lotniska)
• nitka toru o długości 5 km
• najdłuższa prosta 1500m x 30m
• 3 płyty poślizgowe
• sale szkoleniowo-bankietowe
• boczne drogi dojazdowe, plac manewrowy
• w pobliżu bogata baza noclegowa
• zaplecze gastronomiczne
• profesjonalną kadrą instruktorską.
Zapraszamy!
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Moto Park Ułęż
Ułęż 215 B, 08-504 Ułęż (byłe lotnisko Ułęż)
tel.: 728 511 995
info@motopark.net.pl

www.motopark.net.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

40

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Sala szkoleniowa

72

50

Sala odpraw/instruktorów

20

12

-

Hala wystawienniczo
bankietowa

375

150

150

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: 500
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KONFERENCJA

BANKIET

SALA

POWIERZCHNIA

Cafe Tenisówka,
restauracja w stylu
Garden

100

30

80

Grill Chata,
z kominkiem,
z otwartymi bokami

300

60

300

Garden Party

2000

100

1000

nazwa

m2

Noclegi: -

miejsca

Pokoje: -

miejsca

Parking: 100

KLUB SPORTEUM – TENIS, NARTY I EVENTY
RESTAURACJA W STYLU GARDEN. 6 KORTÓW TENISOWYCH.
BASEN. 2ha PARKU. LINOWY PLAC ZABAW. BOISKA DO SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ, KOSZYKÓWKI I PIŁKI NOŻNEJ.
Klub Sporteum zaprasza do unikalnej lokalizacji, 17 km od PKiN,
w otulinie lasów okolic Jabłonny. Organizujemy turnieje tenisowe
z profesjonalną obsługą, przygotowujemy pikniki, eventy oraz szkolenia
z programem atrakcji. Dbamy o niskie koszty, najwyższe standardy
i świetną atmosferę. Działamy od 2002 (referencje).

Klub Tenisowy i Narciarski Sporteum
ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa
tel.: 22 614 87 44 recepcja, 606 966 788 biuro zarządu
poczta@sporteum.pl
www.sporteum.pl
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SALA
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nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

Hala

430

300

500

80

30

50

Catering/zaplecze

80

-

-

vip roomy/socjal

120

-

-

Pokoje: 6

ZABYTKOWA HALA SPORTOWA
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miejsca

Salka judo

Noclegi: -

Stalownia Praska – 700 m2 przepięknego dachu, który ma 117 lat
w otoczeniu czerwonej cegły. Dodatkowe 500 m2 na parking i 300 m2
ogródka. To wszystko w Warszawie zaledwie 3 km od Starego Miasta.
Nic więcej, ale wystarczy.

BANKIET

Stalownia Praska Sp. z o.o.
ul. Szwedzka 2/4, 03-419 Warszawa
tel.: 660 974 040
stalowniapraska@gmail.com
www.stalowniapraska.pl

Parking: 50

POWIERZCHNIA

SALA

m2

nazwa

sala A
sala B
sala C
sala E
sala F
sala G
sala a

KONFERENCJA

328,95
152,43
75,09
54,79
41,8
29,6
20,91

Noclegi: -

BANKIET

miejsca

miejsca

450/260
200/120
70/50
60/40
50/30
30/20
15

Pokoje: -
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200
80
40
30
30
20
15

Parking: -

IMPREZA Z KLIMATEM
Warszawski Dom Technika NOT jest obiektem zabytkowym, położonym
w pobliżu warszawskiej Starówki, w odległości 80 m od stacji metra.
Posiadamy 7 sal o różnej wielkości z klimatyzacją, profesjonalnie
wyposażonych w sprzęt multimedialny i sieć Wi-Fi. Zabytkowe wnętrza
sal nadają niepowtarzalny klimat każdemu przedsięwzięciu, co pozwala
na zorganizowanie eventu o dowolnym charakterze.

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel.: 22 33 61 223
sekretariat@wdtnot.pl
www.wdtnot.pl
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SALA
nazwa

Ziemia
Powietrze
Woda
Ogień
Namiot sferyczny

Noclegi: 100

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA

70
60
55
30
300

miejsca

100
70
50
20
270

Pokoje: 47

BANKIET
miejsca

200

ŻYWIOŁY FALENTY
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OŚRODEK KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY

Parking: 42

KAMERALNY DOM BIZNESOWY

www.4zywiolyfalenty.pl

4 Żywioły Falenty: profesjonalny obiekt do organizacji szkoleń,
konferencji, warsztatów, pikników firmowych i imprez okolicznościowych.
Zlokalizowany jest 12km od Centrum Warszawy, 8km od Lotniska
Okęcie a w sąsiedztwie urokliwego Rezerwatu Przyrody i Stawów
Raszyńskich. Obiekt dysponuje 100 miejscami noclegowymi, 5 salami
konferencyjnymi oraz sferycznym, całorocznym namiotem ogrodowym
o powierzchni 300m2.
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4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty
tel.: 22 723 15 24
hotel@4zywiolyfalenty.pl
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UNIKALNE POŁĄCZENIE KLUBU I TEATRU
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Teatr i Klub Capitol jest jednym z najciekawszych miejsc na kulturalnorozrywkowej i eventowej mapie Warszawy. Wyróżnia się unikalnym
konceptem połączenia klubu muzycznego i teatru oraz wnętrzem
zainspirowanym scenografią teatralną. Atutem jest lokalizacja centrum Warszawy.
Poza salami teatralnymi do dyspozycji jest dwupoziomowa przestrzeń
klubowa z 4 barami, sceną klubową i parkietem.
Capitol to idealna przestrzeń do organizacji: uroczystej gali,
konferencji, imprezy firmowej, spotkania integracyjnego, prezentacji,
koncertu itp.
Dodatkowo oferujemy: zamknięte spektakle teatralne jako atrakcja
eventu (również z angielskimi napisami), możliwość udziału w spektaklu
osób z firmy, bajki dla dzieci, a ponadto wyśmienite jedzenie, wyjątkowy
poziom obsługi Gościa, sprzęt multimedialny.
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Teatr i Club Capitol
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
Tel.: 606 963 385, 884 777 570
eventy@clubcapitol.pl

www.teatrcapitol.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

-

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Duża scena

550

426

Scena mniejsza

350

250

-

Foyer sceny mniejszej

120

100

100

Club

1500

50

1000

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: -
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WYJĄTKOWA ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA
Gdański Teatr Szekspirowski oferuje przestrzenie na organizację
kongresów, konferencji, uroczystych bankietów oraz innych
multidyscyplinarnych wydarzeń, których realizację umożliwia jedyna
w Polsce infrastruktura zlokalizowana w obiekcie. Przy wykorzystaniu
innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowoczesnego sprzętu
audiowizualnego zorganizujemy niezapomniane widowisko, a otwierany 139
dach nad Salą Główną dopełni realizowane w Teatrze wydarzenia.
SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Sala główna

364+126

600

Max. 450

Sala spotkań

136

100

Max. 100

Sala drewniana

86

60

Max. 80

Sala wystawiennicza

106+181

-

Max. 250

Klub aktora

54

40

Max. 50

Taras

690

-

Max. 250

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: -

UNIKATOWE MIEJSCE: niepowtarzalna architektura, połączenie historii
z nowoczesnością, otwierany dach nad Salą Główną, 6 przestrzeni
do organizacji wydarzeń, trzy rodzaje scen, 56 zapadni scenicznych,
garderoby, charakteryzatornie, taras z widokiem na Stare Miasto
Gdańsk, dedykowane nagłośnienie oraz oświetlenie i multimedia.

Gdański Teatr Szekspirowski
ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
tel.: 535 696 787
wynajem@teatrszekspirowski.pl
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www.teatrszekspirowski.pl

Obiekty eventowe

ZAMEK W PARKU W CENTRUM STOLICY

140

Zamek Ujazdowski to historyczna budowla w sercu stolicy na Trakcie
Królewskim. Dawniej letnia rezydencja królów Polski, dziś siedziba
Centrum Sztuki Współczesnej. Ze względu na lokalizację i architekturę
jest idealnym miejscem na organizację konferencji, seminariów,
spotkań promocyjnych, eleganckich bankietów czy koncertów.
Najpiękniejszą przestrzenią Zamku jest Dziedziniec, otoczony z dwóch
stron krużgankami. Dodatkowo od połowy kwietnia do końca listopada
jest on tymczasowo zadaszany. Dziedziniec jest miejscem idealnym
na uroczyste gale, konferencje czy spotkania promocyjne. Oprócz
Dziedzińca w dysponujemy innymi bardziej kameralnymi przestrzeniami.
Zamek Ujazdowski otoczony jest pięknym parkiem co dodatkowo
zapewnia naszym gościom niepowtarzalną i wyjątkową atmosferę
w samym centrum miasta.
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Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa
tel.: 604 615 980
kgawel@u-jazdowski.pl

www.u-jazdowski.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

m2

miejsca

miejsca

Dziedziniec

650

450

250-450

Sala Widowiskowa

250

170

70-170

Sala Edukcyjna

100

80

-

Sala Kolebkowa

100

80

-

Kino

100

80

-

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: 80-100

Obiekty eventowe

CENTRUM KULTURALNO - BIZNESOWE MAŁOPOLSKI

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA

BANKIET

250

miejsca

miejsca

Dworek Gościnny
Sala Główna

420

362

Jazz Bar

180

-

84

Foyer

188

-

150

Biblioteka
+ wykusz

120

-

100

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: 100

Dworek Gościnny to wielofunkcyjny obiekt kulturalno-biznesowy
położony w malowniczej Szczawnicy. Odbywają się tu konferencje,
koncerty, sztuki teatralne, bale, imprezy rodzinne i firmowe. Sala
teatralna Dworku mieści 362-osobowe audytorium, a składane stopnie
widowni pozwalają w krótkim czasie uzyskać piękną salę balową o
powierzchni blisko 500 m². Dodatkowym atutem sali jest możliwość 141
ekspozycji obiektów o dużych gabarytach np. samochodów, a mobilna
scena pozwala na ułożenie jej w dowolnym kształcie np. catwalk.
Na parterze obiektu znajduje się restauracja Jazz Bar będąca
doskonałym miejscem na przerwę kawową,
kolację, wieczorne
spotkanie czy biznesowy drink. Restauracja poleca wykwintne dania
kuchni azjatyckiej i międzynarodowej.

Dworek Gościnny
Park Górny 7, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 44, 18 540 04 00
info@dworekgoscinny.pl
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www.dworekgoscinny.pl | www.facebook.com/dworekgoscinny

Dzień dobry ❤️ Hello ❤️ Bonjour
Dzień dobry ❤️ Hello ❤️ Bonjour

Obiekty eventowe
Sztuka & Kuchnia & Sport
Yoga & Mindfulness

Sztuka★&★ Kuchnia
& Sport
★★★
Yoga & Mindfulness
+48 882 149 629

★★★★★
+48 882 149 629

SZTUKA, KUCHNIA, SPORT, YOGA, MINDFULNESS

142

Agroturystyka Siedlisko Blanki to ekskluzywne i butikowe miejsce
w stylu prowansalskiej posiadłości położone nad malowniczym
jeziorem Blanki w okolicach Lidzbarka Warmińskiego oraz Olsztyna.
Gospodarstwo usytuowane jest w wyszukanym miejscu, które
można określić jako perłę Mazur, spokojnej i malowniczej, z dala od
miasta, w sercu mazurskiej przyrody. Duża ilość jezior, stawów,
bujna roślinność przyciąga różnorodne ptactwo i dziką zwierzynę.
Regularnie słychać klekot bocianów, rechot żab i śpiew żurawi.
Bliskość natury działa kojąco na zmysły. Siedlisko Blanki oferując
4 kameralne przestronne apartamenty, gwarantuje Państwu
intymność, spokój i swobodę. Wnętrza domu urządzonego
z ujmującą prostotą w stylu francuskiej, wiejskiej posiadłości mają
wiele znamion luksusu. Na terenie całej Polski zapraszamy do udziału
w warsztatach Yogi i Mindfulnes z dyplomowanym nauczycielem
- Katarzyną Jaguszewską-Nadrasik.
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Agroturystyka Siedlisko Blanki
Blanki 46, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 882 149 629
zbyszekmazury@onet.pl

www.siedliskoblanki.com

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

1

50

20

20

nazwa

Noclegi: 20

m2

Pokoje: 6

miejsca

miejsca

Parking: 10

Obiekty eventowe

PROFESJONALNE KONFERENCJE W GÓRACH

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

1 sala konferencyjna

80

60

40

2 sala konferencyjna

90

80

40

3 sala konferencyjna

184

160

150

4 sala konferencyjna

274

260

240

nazwa

Noclegi: 1000

m2

Pokoje: 278

miejsca

miejsca

Parking: 286

Blue Mountain Resort do Państwa dyspozycji oddaje 4 sale
konferencyjne o łącznej powierzchni 430 m2. Daje to możliwość
zorganizowania spotkania biznesowego nawet dla 360 osób.
Gwarantujemy dedykowanego opiekuna oraz indywidualne podejście do
Państwa potrzeb. W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz usług
dodatkowych w tym także organizacji czasu wolnego. Blue Mountain 143
Resort w Szklarskiej Porębie to komfortowy i luksusowy kompleks
apartamentowy, który jest doskonałym miejscem na wypoczynek
i relaks. Powstał z myślą o wygodzie gości i stworzeniu pięknego
miejsca w samym sercu gór. To tutaj można spędzić czas w aktywny
sposób, zrelaksować się po ciężkim dniu i choć na chwilę zapomnieć
o trudach dnia codziennego.

Blue Mountain Resort
ul. 1-go maja 51; 58-580 Szklarska Poręba
tel.: 539 220 077, 539 220 088
biznes@blue-mountain-resort.pl
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www.blue-mountain-resort.pl

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

nazwa

miejsca

miejsca

Hyperion

664

650

400

Łysogóry

550

600

400

Cisowa

420

400

250

Dębowa

290

300

150

Sosnowa

260

280

200

Noclegi: 240

Pokoje: 122

Parking: 80

SPOTKAJMY SIĘ Z ENTUZJAZMEM
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie naszego
zespołu sprawiają, że BEST WESTERN Grand Hotel spełni oczekiwania
najbardziej wymagających organizatorów spotkań biznesowych, imprez
okolicznościowych oraz gości indywidualnych. Do dyspozycji oddajemy:
120 pokoi w standardzie 4* oraz 2 apartamenty, dwie restauracje,
kawiarnię, salon odnowy biologicznej i fitness, dwa parkingi.

Best Western Grand Hotel
ul. Sienkiewicza 78, 25-324 Kielce
tel.: 41 365 50 00
hotel@grandhotelkielce.pl
www.grandhotelkielce.pl

144
SALA

Obiekty eventowe

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Od 30 do 310

Od 10 do 400

Od 20 do 350

m2

nazwa

16 sal
konferencyjnych

Noclegi: 66

miejsca

Pokoje: 25

event katalog 2017/2018

ZAUFAJ SILE DOŚWIADCZENIA
Hotel Boss to doskonałe miejsce do organizacji konferencji, szkoleń,
bankietów, imprez integracyjnych i pikników. Oferujemy 136 pokoi, 16
sal konferencyjnych oraz stylizowane restauracje: Malinowa, Stary
Młyn, Karczma Góralska i Chata Grillowa. Posiadamy rozległe tereny
piknikowe do organizacji imprez nawet dla 1500 osób.
Zapraszamy do skorzystania z atrakcji Klubu Retro oraz gabinetu
masażu.

Hotel Boss
ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa
tel.: 22 516 61 00
hotelboss@hotelboss.pl
www.hotelboss.pl

miejsca

Parking: 40

Obiekty eventowe

CENTRUM BIZNESU I ROZRYWKI W LUBLINIE

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Buisness room
Restaurant
Patio
Banquite room
Lobby+Restaurant
+Patio+ Banquite room
Atelia I
Atelia II
Atelia I +Atelia II
+ Antresole
Forest Terrace
Grand Club

25
200
70
400
850

15
120
40
400
500

15
120
250
500

300
500
1000

300
500
1000

280
450
1000

open space
100

40
50

100
50

nazwa

Noclegi: 183

m2

Pokoje: 62

miejsca

miejsca

Parking: 250

Atelia Banquet and Catering Center & Hotel Luxor zapraszają do
największej sali bankietowo-konferencyjnej w Lublinie otwartej w 2017
roku. Tworzymy to miejsce dla ludzi, którzy cenią lekkość nowoczesnych
przestrzeni połączonych z elegancją i aktualnymi trendami.
Z zadowoleniem zorganizujesz tu event dostosowany do Twoich
oczekiwań, doświadczysz doskonałej kuchni, profesjonalnego wykonania, 145
wygodnej przestrzeni, jednocześnie będąc blisko lubelskiej natury.
Nowoczesne zdobienia, przeszklone, jasne, multimedialne wnętrza,
zielone tereny to nasz pomysł na Business & Pleasure.
Do Twojej dyspozycji oddajemy:
• Jasne, wysokie sale gotowe przyjąć do 1600 osób
• Zaplecze konferencyjne
• Gotowy do działania zespół
• Luksusowe apartamenty i pokoje
• Tereny zielone dla aktywnego wypoczynku
• Restauracje z wyśmienitą kuchnią
Hotel Luxor & Atelia Banquet & Catering Center
Al. Warszawska 175a, 20-824 Lublin
tel.: 887 185 185 lub 887 475 475
centrum@atelia.pl
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www.atelia.pl

Obiekty eventowe

BIZNESOWO I PRYWATNIE NAD NARWIĄ
Hotel Narvil Conference & Spa to połączenie eleganckiego hotelu,
nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa.

146

Doskonała lokalizacja nad brzegiem Narwi, dyskretna atmosfera okolicy
oraz bogaty wybór atrakcji, tworzą niezwykłą ofertę Hotelu, który
powstał w pełnej harmonii z przyrodą.
Hotel Narvil to luksusowe pokoje i apartamenty, komfortowe wnętrza
i piękne otoczenie.
To również wykwintna kuchnia, czego potwierdzeniem są liczne nagrody
otrzymane przez Restaurację Aruana, prowadzoną przez Witka
Iwańskiego.
Niagara Spa to prawdziwa oaza ciszy i relaksu. Profesjonalni terapeuci,
12 unikalnych gabinetów i bogata oferta.
Oferujemy liczne atrakcje m.in. basen, sauny, dyskoteka, kręgle, korty
do squasha i tenisa, siłownia w plenerze oraz przystań nad Narwią.
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Hotel Narvil Conference & Spa
ul. Czesława Miłosza 14A, 05-140 Serock
tel.: 22 566 10 00
hotel@hotelnarvil.pl

www.hotelnarvil.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Amazonka
Narew
Akwarium
Morskie Oko
Sekwana
Klif
Dunaj
Tamiza
Dunajec
Noteć

1650
444
175
194
124
78
77
68
65
43

1200
380
160
100
80
60
45
56
32

900
300
120
120
60
40
30
20

nazwa

Noclegi: 664

m2

Pokoje: 332

miejsca

miejsca

Parking: 450

Obiekty eventowe

KONFERENCJE Z WIDOKIEM NA GÓRY

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Nubis
(4 moduły)

267

280

100

Kwiatowa
(2 moduły)

241

310

150

Jan III Sobieski
(3 moduły)

196

210

120

nazwa

Noclegi: 450

m2

Pokoje: 236

miejsca

miejsca

Parking: 236

Usytuowany u podnóża Jaworzyny Krynickiej, w najpiękniejszym
uzdrowisku w Polsce, Hotel Czarny Potok Resort & SPA**** w Krynicy
Zdrój to alternatywa dla wymagającego klienta. Zapraszamy do
największego centrum konferencyjnego w regionie, gdzie nowoczesne
i multimedialne sale mogą przyjąć nawet 800 osób. Hotel oferuje 236
komfortowych pokoi, restauracje, klub muzyczny Nikifor, Chatę Góralską 147
oraz centrum Wellness & SPA ze strefą VIP. Lokalizacja Hotelu zapewnia
nieograniczone możliwości rekreacyjne i turystyczne, dzięki okolicznym
zabytkom, krynickim pijalniom wód oraz doskonałym warunkom do
uprawiania sportów zimowych oraz letnich. Jedną z dodatkowych
atrakcji jest przepływający przez teren hotelu potok, którego szum
przypomina o bliskości natury. Życzliwy personel i dedykowany opiekun
gwarantują sukces każdego spotkania firmowego.

Hotel Czarny Potok Resort & Spa****
ul. Czarny Potok 65, 33 380 Krynica-Zdrój
tel.: 18 530 30 01
konferencje@czarnypotok.com, rezerwacje@czarnypotok.com
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www.czarnypotok.com

POWIERZCHNIA

SALA

Obiekty eventowe

m2

nazwa

KONFERENCJA

BANKIET

miejsca

miejsca

Duża

126

120

100

Średnia

73

70

50

Mała

35

25

20

Restauracja

128

-

120

Bar

55

-

25

Noclegi: 120

Pokoje: 57

Parking: 65

BIZNES I WYPOCZYNEK W SERCU PIENIN
Hotel Nawigator*** to dynamiczny obiekt wypoczynkowy z zapleczem
konferencyjnym. Dzięki połączeniu 120 wygodnych miejsc noclegowych
z 3 nowoczesnymi w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi, hotel
stanowi doskonałe miejsce na szkolenia, konferencje, kongresy, imprezy
integracyjne czy motywacyjne. Do dyspozycji gości jest również
przestronna restauracja hotelowa oraz bar.

Hotel Nawigator***
ul. Zdrojowa 28, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 40, 519 067 697
recepcja@szczawnicanawigator.pl
www.szczawnicanawigator.pl | www.facebook.com/hotelnawigator
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SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

110

m2

nazwa

miejsca

Alexandryjska

120

100

Konferencyjna

80

80

90

Konferencyjna dolna

268

220

500

Konferencyjna górna

160

120

130

Restauracja

170

-

250

Noclegi: 200

Pokoje: 100

event katalog 2017/2018

TYLKO 13 KM OD WARSZAWY!
Hotel Pałac Alexandrinum, otoczony 12-hektarowym parkiem, znajduje
się 13 km od Warszawy. Oferuje 30 pokoi, centrum konferencyjne,
restaurację, klub nocny, strefę Aqua oraz SPA. Pałac Alexandrinum
jest miejscem idealnym na przeprowadzenie konferencji czy imprezy
plenerowej. Ekskluzywne wnętrza pałacu są doskonałym miejscem na
organizację eleganckich kolacji firmowych. Wkrótce hotel powiększy się
do 100 pokoi oraz o dwie sale.

miejsca

Hotel Pałac Alexandrinum****
ul. Krubki-Górki 13a, 05-326 Poświętne
tel.: 609 190 607
marketing@palac-alexandrinum.pl
www.palac-alexandrinum.pl

Parking: 50

Obiekty eventowe

POŁĄCZENIE HISTORII Z LUKSUSEM I ENERGIĄ

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA

BANKIET

miejsca

miejsca

Balowa

110

100

130

Bankietowa

49

30

40

Gabinet Odrowąża

49

30

40

Sala Sołtyka

2 x 42

30

50

Sala Biesiadna

200

120

150

Koniuszego

170

100

100

Gościnna

40

20

-

Komnata Biowitalności

96

45

80

Noclegi: 150

Pokoje: 59

Parking: 80

Mazowiecki Manor House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny
weganom i alergikom z najlepszym holistycznym SPA w Polsce
- sprzyja klimatycznym wyjazdom firmowym i konferencjom, także
w plenerze. Zabytkowy, 10-hektarowy park z Witalną Wioską®
SPA i energetycznym Ogrodem Medytacji, pięciogwiazdkowy Pałac
Odrowążów, czterogwiazdkowe pokoje w Stajni Platera i Termach 149
Zamkowych, restauracja z tradycyjną kuchnią polską i menu dla wegan
oraz Gabinety Bioodnowy zapewniają komfortowe warunki do pracy
i błogi relaks.
Na Gości czekają: stylowe pokoje ze specjalnym Programem SPA,
kąpiele Ofuro w wysokich wannach, terapie wzmacniające siły
biowitalne, koncerty na gongi tybetańskie, seanse w płótnach
w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowy basen z plazmatyczną, ożywioną
wodą, stadnina koni, liczne atrakcje dla grup.

Hotel Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****
ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska
tel.: 48 628 70 61, 607 195 315
chlewiska@manorhouse.pl
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www.manorhouse.pl

Obiekty eventowe

HOTEL POŁOŻONY NAD BRZEGIEM JEZIORA

150

Hotel Willa Port Art & Business**** położony nad brzegiem
J. Drwęckiego. Znajdują się w nim 83 pokoje z tarasami, większość
z nich oferuje wspaniały widok na jezioro. Restauracja Aqua Marina,
poleca szeroki wybór dań, stanowiących połączenie koncepcji kulinarnych
i międzynarodowych trendów z tradycyjną kuchnią regionalną. Włoska
restauracji Trattoria La Riva ze względu na klimatyczny wystrój, jak
i oryginalne dania, pozwala gościom przenieść się choć na chwilę
do słonecznej Italii. Hotel specjalizuje się w organizacji konferencji
i spotkań biznesowych, oferując nowoczesną salę konferencyjną
o powierzchni 233 m². W Willa SPA goście mogą skorzystać z szerokiego
wachlarza zabiegów, masaży oraz basenu solankowego, jacuzzi, sauny.
Do dyspozycji gości przeznaczono parking ze 120 miejscami.
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Hotel Willa Port Art & Business****
ul. Wyszyńskiego 17, 14-100 Ostróda
tel.: 89 642 46 14
konferencje@willaport.pl

www.hotelnarvil.pl

SALA
nazwa

Sala A + B
(dzielona
na 2 mniejsze)

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

233

180

m2

miejsca

BANKIET
miejsca

Sala Business

45

-

Sala Widokowa 1 i 2

32

-

Aqua Marina

350

35

160

Trattoria

150

20

160

Noclegi: 166

Pokoje: 83

Parking: 120

Obiekty eventowe

KULTOWY HOTEL U PODNÓŻA TATR
Hotel Mercure Kasprowy Zakopane to luksusowy obiekt położony blisko
centrum Zakopanego, na malowniczej Polanie Szymoszkowej. Widok na
panoramę Tatr i wyjątkowa jakość obsługi od ponad 40 lat przyciągają
naszych Gości.

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

miejsca

miejsca

Tatry

430

550

250

Ornak

215

130

160

Rysy

180

190

90

Zawrat

56

50

30

Giewont

52

50

30

Wielka Krokiew

46

40

30

Morskie Oko

43

40

30

Mała Krokiew

23

10

-

Czarny Staw

20

10

-

Zakopane

702

-

500-600

Noclegi: 560

Pokoje: 288

Parking: 300

To idealne miejsce zarówno do organizacji eventów, konferencji oraz 151
kongresów, jak i do wypoczynku. W 2016 roku odnowione zostały lobby
i sale konferencyjne, oraz wprowadzony został nowy standard pokoi
delux. Nowa przestrzeń zachwyca, łącząc funkcjonalność i nowoczesne
trendy z zakopiańskim wzornictwem.
Wielofunkcyjne sale konferencyjne, przestrzeń wystawiennicza, sala
bankietowa i restauracja oraz komfortowe zaplecze techniczne zapewnią
powodzenie w organizacji każdego eventu. Proces organizacyjny
dodatkowo wspiera nasz doświadczony zespół koordynatorów, którzy
zadbają o sukces realizacji wydarzenia.
Hotel Kasprowy Zakopane
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
tel.: 18 202 40 17 (konferencje), 18 202 40 23 (rezerwacje)
konferencje@kasprowy.pl, rezerwacja@kasprowy.pl
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www.kasprowy.pl

Obiekty eventowe

PRZENIEŚ SIĘ W CZASIE I PRZESTRZENI

152

Hotel Styl 70 jest wyjątkowy, bowiem przenosi swoich Gości w czasie
i przestrzeni. Wnętrza hotelu urządzone zostały w stylu amerykańskich
lat 70, zaś pomieszczenia Planety 70 SPA & wellness stanowią istny
statek kosmiczny. Oto miejsce pełne niespodzianek, których na próżno
szukać w większości nudnych hoteli biznesowych. Do tego - świetna
lokalizacja hotelu przy DK1 na przecięciu głównych tras (Warszawa
- Katowice - Cieszyn oraz Oświęcim – Rybnik).
Hotel oddaje do dyspozycji Gości 32 pokoje, 2 sale restauracyjne, Klub
70, Sala Myśliwska, nowoczesną salę konferencyjną oraz zaplecze
SPA & wellness. 2 hektary terenów zielonych znajdujących się przy
hotelu sprzyjają organizacji imprez plenerowych (targi, pikniki, imprezy
grillowe, wyjazdy integracyjne), ale także wykorzystywane są na
potrzeby rodzinnych przyjęć okolicznościowych.
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Hotel Styl 70
ul. Studzienicka 58, 43-211 Piasek k.Pszczyny
tel.: 32 449 30 00
recepcja@hotelstyl70.pl

www.hotelstyl70.pl

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Restauracja Maxima

225

-

100

Restauracja Minima

90

-

40

Sala Myśliwska

147

-

50

Klub 70

200

-

60

Sala konferencyjna

140

110

-

SALA
nazwa

Noclegi: 50

m2

Pokoje: 32

miejsca

miejsca

Parking: 100

Obiekty eventowe

WYJĄTKOWE MIEJSCE DLA WYJĄTKOWYCH GOŚCI
Całoroczny Hotel Ognisty Ptak*** położony nad jeziorem Święcajty to
idealny gospodarz szkoleń, konferencji i bankietów. Przyległość do portu
wraz z rozległym terenem zielonym sprawia, że Hotel to idealne miejsce
do organizacji eventów żeglarskich i plenerowych. Malownicze położenie
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich sprawia, że każdy znajdzie tu coś
153
dla siebie:
SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala Kolumnowa

120

150

50

Sala Żeglarska

220

160

50

Wieża Widokowa

25

14

8

nazwa

Noclegi: 100

m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 100

• Restauracja oraz żeglarska Tawerna serwująca specjały kuchni
polskiej i regionalnej kryty basen, jaccuzi, sauna oraz SPA
• kryty basen, jaccuzi, sauna oraz SPA
• port wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego i turystycznego
• plaża, kąpielisko, boisko do siatkówki plażowej.
Dopełnieniem oferty jest kompleksowa organizacja wieczorów
szantowych, biesiad grillowych, regat żeglarskich, rejsów statkiem,
spływów kajakowych czy lodowych ślizgów na bojerach i kuligów.

Hotel Ognisty Ptak***
ul. Sztynorcka 6, Ogonki, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 28 79, 667 507 000
recepcja@ognistyptak.pl
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www.ognistyptak.pl

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Bankietowa

243

300

200

VIP

50

30

30

SALA A

80

40

40

SALA B

84

35

35

SALA

Obiekty eventowe

m2

nazwa

Noclegi: 75

miejsca

Pokoje: 27

miejsca

Parking: 2

HOTEL BESKIDIAN*** IDEALNY DLA FIRMY
HOTEL BESKIDIAN*** - szkolenia, konferencje, wyjazdy motywacyjne
i imprezy integracyjne dla Państwa firmy.

Hotel Beskidian***
ul. 3-go Maja 12, 34-350 Węgierska Górka
tel.: 33 864 02 31, 513 947 847
recepcja@beskidian.com

Hotel posiada: nowoczesne zaplecze konferencyjne, 5 sal
konferencyjnych, 75 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach,
jacuzzi i sauną, wiatę grillową na 100 osób, 2 bezpłatne parkingi,
bezpłatne WiFi.

www.beskidian.com

Zapraszamy do organizacji szkoleń w górach, w Hotelu Beskidian***.
154

Obiekty eventowe

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

nazwa

miejsca

Sala główna

74

60-80

60

Sala taneczna

53

40

40

Sala regionalna

72

40-70

40

Sala myśliwska

28

10

10

Noclegi: 48+17

Pokoje: 24

event katalog 2017/2018

NA SZKOLENIE, INTEGRACJĘ I WAKACJE
Pensjonat Pod Tatrami zlokalizowany w Szaflarach, blisko Tatr i atrakcji
Podhala jest wysokiej klasy obiektem, dostosowanym do biznesowych
potrzeb Gości. Mamy bogate doświadczenie w organizacji konferencji,
szkoleń i imprez integracyjnych. Do każdego zlecenia podchodzimy
indywidualnie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, bo wiemy, że
wyznacznikiem naszego sukcesu jest sukces Państwa firmy.

miejsca

Pensjonat Pod Tatrami***
ul. Na Brzegu 21, 34-424 Bańska Niżna
tel.: 18 275 55 80
recepcja@podtatrami.com.pl
www.podtatrami.com.pl

Parking: 25

Obiekty eventowe

NIEZAPOMNIANE CHWILE W TATRACH
Rezydencja Sienkiewiczówka położona jest w zacisznej części centrum
Zakopanego. Posiada ponad 60 miejsc noclegowych w 26 przestronnych
pokojach oraz 1 eleganckim dwupoziomowym apartamencie. Każdy
z pokoi wyposażony jest w łazienkę z kabiną prysznicową, zestawy
ręczników, kosmetyki, suszarki do włosów, telewizor LCD, budzik.
SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Wykładowa

50

Max. 70

Max. 45

Klubowa

30

Max. 25

Max. 25

Jadalnia

65

Max. 40

Max. 60

nazwa

Noclegi: 60

m2

Pokoje: 27

miejsca

miejsca

Parking: 20
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Obiekt zapewnia bezpłatnie: Internet wi-fi, mini-siłownię, salę lobby
z wygodnymi sofami, salę klubową z bilardem i rzutkami, bawialnię
dla dzieci, przechowalnię bagażu, narciarnię, parking, a także 2 sale
wyposażone w sprzęt multimedialny: rzutnik, ekran, telewizor LCD,
DVD, flipchart, bezprzewodowy mikrofon. Sale konferencyjne – mniejsza
dla 25 oraz większa dla 65 osób.
Idealne miejsce na organizację wszelkiego rodzaju pokazów, szkoleń
i konferencji oraz kameralnych spotkań biznesowych.
Rezydencja Sienkiewiczówka
ul. Zamoyskiego 28, 34-500 Zakopane
tel.: 18 20 647 22, 601 203 605
sienkiewiczowka@impol.net.pl
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www.sienkiewiczowka.pl

Obiekty eventowe

HOTEL ŻYWIECKI - ODETCHNIJ U ŹRÓDŁA

156

Hotel Żywiecki położony jest w malowniczej miejscowości Przyłęków
zaledwie 8 km od centrum Żywca. Ponad hotelem wznosi się Góra
Jastrzębica, z której szczytu można podziwiać panoramę Beskidów.
Hotel Żywiecki to luksusowe centrum konferencyjne. Zapewniamy
doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń lub bankietów.
Oferujemy świetnie wyposażoną przestrzeń konferencyjno-szkoleniową
w dwóch niezależnych salach, strefę wellness, oraz centrum medical
SPA. Nasza bogata wyobraźnia i inspirujące otoczenie pozwalają nam
na organizację takich atrakcji jak zawody narciarskie, kuligi, imprezy
tematyczne, grille oraz pikniki, SPA konferencje, offroad, wycieczki
górskie piesze, rowerowe lub na quadach, nauka latania na paralotni,
loty szybowcem lub balonem, jazda konna, tenis, paintball i inne.
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Hotel Żywiecki**** Medical Spa & Sport
ul. Kępka 3, 34-331 Przyłęków
tel.: 33 506 50 80
recepcja@hotel-zywiecki.pl

www.hotel-zywiecki.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Konferencyjna

87

80

80

Vip

20

10

10

nazwa

Noclegi: 70

m2

Pokoje: 30

miejsca

miejsca

Parking: 80

Obiekty eventowe

TU BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Duża

8,60x10,70

70

40

Mała

5,90x12,80

45

20

nazwa

Noclegi: 42

m2

Pokoje: 20

miejsca

miejsca

Parking: 200

W sercu malowniczej Doliny Wkry 45 minut od Warszawy położony
jest kompleks sportowo-konferencyjny Lisia Polana. W skład kompleksu
wchodzi mistrzowskiej klasy POLE GOLFOWE, największe na Mazowszu
TERENY DO ĆWICZEŃ, dwa KORTY TENISOWE, WYPOŻYCZALNIA
ROWERÓW, TARAS Z WIDOKIEM na pole golfowe, MIEJSCE NA
GRILLA i OGNISKO. W budynku klubowym 20 POKOI w standardzie***, 157
dwie SALE KONFERENCYJNE, BAR oraz RESTAURACJA - zwycięzca
plebiscytu Polish Golf Awards na najlepszą restaurację golfową.
Spokojne otoczenie pola golfowego gwarantuje intymność spotkań
biznesowych oraz świetną zabawę podczas imprez integracyjnych.
Nasze 10-cio letnie doświadczenie w organizowaniu eventów sprawi,
że czas spędzony na polu golfowym będzie niezapomniany. Golf to za
mało? Zorganizujemy każdą inną dodatkową atrakcję.

Klub Golfowy Lisia Polana
Pomocnia 9, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 794 32 05
info@lisiapolana.pl
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www.lisiapolana.pl

Obiekty eventowe

IDEALNY DLA BIZNESU I RELAKSU

158

Klub Sosnowy to urokliwy pałac mieszczący się na 5 hektarach
pięknego, leśnego terenu idealnego na pikniki oraz wszelkie eventy.
Stylowo wykończone sale bankietowe i restauracyjne, nowocześnie
wyposażone sale konferencyjne i szkoleniowe, znakomita kuchnia, SPA,
centrum wellness, korty tenisowe i malowniczy teren – czekają na
Państwa zaledwie 15 minut drogi od centrum Warszawy.
SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala A
Sala B
Sala C
Sala D
Sala A+B
Sala C+D
Sala B+C
Sala B+C+D
Sala A+B+C+D
SALA 1

68
55
55
82
123
137
110
192
260
24,4

28
28
28
28
84
90
84
140
160
12

50
50
50
60
100
110
100
160
350
-

nazwa
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Klub Sosnowy
ul. Trakt Lubelski 40a, 04-870 Warszawa
tel.: 22 379 31 00
recepcja@klubsosnowy.pl

www.klubsosnowy.pl

Noclegi: 20

m2

Pokoje: 10

miejsca

miejsca

Parking: 350

MCC MAZURKAS

CONFERENCE CENTRE & HOTEL

To tutaj spotyka się biznes.
Zobacz dlaczego:
WWW.MAZURKASHOTEL.PL

Obiekty eventowe

PIĘCIOGWIAZDKOWY HOTEL Z RODOWODEM

160

Modrzewie Park Hotel***** to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel
w Pieninach oferujący 17 luksusowych pokoi. Położenie obiektu
w otoczeniu parku w połączeniu z niezwykłą aranżacją wnętrz
i komfortowym wyposażeniem, uzupełnione wyśmienitą kuchnią oraz
ekskluzywnym SPA, stanowią doskonałe warunki do wypoczynku.
Modrzewie Park Hotel to także ekskluzywne centrum biznesowe.
16-osobowa sala konferencyjna jest w pełni wyposażona i dostosowana
do europejskich standardów. Elegancki i wyszukany wystrój, jak również
ergonomiczne fotele zapewniają pełen komfort pracy.
Dopełnieniem luksusu jest hotelowa restauracja proponująca
międzynarodowe dania o subtelnym i oryginalnym smaku, których
idealnym dopełnieniem jest bogaty wybór win z paletą Cuvée Spéciale
Szczawnica.
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Modrzewie Park Hotel*****
Park Górny 2, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 04, 519 067 702
info@mparkhotel.com

www.mparkhotel.pl | www.facebook.com/modrzewieparkhotel

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala konferencyjna

70

16

-

Restauracja

60

-

36

Bar

40

-

24

nazwa

Noclegi: 34

m2

Pokoje: 17

miejsca

miejsca

Parking: 25

Obiekty eventowe

NOWOCZESNE WNĘTRZA
Pięciogwiazdkowy Niebieski Art Hotel & Spa to nowoczesny obiekt,
urządzony z artystycznym wyczuciem wnętrz, który cechuje kameralna
atmosfera.
Profesjonalna i dyskretna obsługa dba o harmonię pomiędzy
161
świadczonymi usługami, a preferencjami i upodobaniami gości.
SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

PODKOWA

Moon

25

28

11

River

70

62

25

Łącznie
Moon + river

95

90

36

nazwa

Noclegi: 80

m2

Pokoje: 40

miejsca

miejsca

Parking: 14

Projektantom hotelu przyświecała idea, aby stworzyć miejsce przyjazne
nie tylko ludziom, ale również naturze, dlatego budynek posiada własny
system uzdatniania wody oraz BMS umożliwiający oszczędność energii.
Dysponujemy nowoczesnym centrum konferencyjnym, jakim jest
kompleks dwóch sal o łącznej powierzchni niemal 100m2. Sale można
w dowolnej chwili połączyć lub rozdzielić w zależności od liczebności
grupy lub celu spotkania.
Niebieski Art. Hotel & Spa*****
ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków
tel.: 12 297 40 00
hotel@niebieski.com.pl
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www.niebieski.com.pl

Obiekty eventowe

NATURA | DESIGN | SPA
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POZIOM 511 Design Hotel & SPA to nowoczesny, kameralny
obiekt położony w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na gości
hotelu czekają 42 przestronne, nowocześnie urządzone pokoje.
Wizytówką Poziom 511 jest wyjątkowa strefa odnowy biologicznej
obejmująca 20-metrowy przeszklony basen i przylegającą do
naturalnej wapiennej skały łaźnię parową i saunę.
511 MEDI SPA - ekskluzywny świat zabiegów na twarz i ciało
opartych na wiodących markach kosmetycznych.

KONFERENCJA

BANKIET

SALA

POWIERZCHNIA

A

60

30

20

B

65

20

20

A+B

125

80

40

nazwa

m2

miejsca

miejsca

511 BAR & RESTAURANT - dania pełne smaków i aromatów oparte
na lokalnych produktach.
Lokalizacja na szczycie najwyższego wzniesienia Jury, pośród zieleni
i wapiennych skał, tuż obok imponujących ruin Zamku Ogrodzienieckiego
oraz niezliczone jaskinie– pozwalają stworzyć oryginalne propozycje
programów integracyjnych o każdej porze roku.
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Poziom 511 Design Hotel & Spa
ul. Bonerów 33, 42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
tel.: 32 746 28 00, 600 462 800
marketing@poziom511.com

www.poziom511.pl

Noclegi: 81

Pokoje: 42

Parking: 40

Obiekty eventowe

NOWA, UNIKALNA PRZESTRZEŃ EVENTOWA

SALA
nazwa

Całoroczny namiot
bankietowy
Park, 3 polany, 5 stawów
Pałac / Sala Główna
Pałac / Hall
Pałac / Sala Kredens
+ taras
Pałac / Biblioteka
Pałac / Kominkowa I
+ balkon
Pałac / Gentleman’s Club
Pałac / Piwnice / 3 sale
Izba Góralska + plener

Noclegi: 38+2

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

m2

miejsca

miejsca

850

600

300

24 ha
56
34
18

50
25
-

36
12

39
28

30
14

30
12

27
74
-

14
-

12
40
25

Pokoje: 17+1

Parking: 300

Zespół pałacowo–parkowy Rozalin to niepowtarzalne miejsce, owiane
szlachetną historią, w odległości zaledwie 20 km od Warszawy.
Zachwycające plenery – ogrody, polany i stawy; zabytkowy pałac;
całoroczny i elegancki namiot bankietowy z dodatkową, klimatyzowaną
salą boczną; butikowy hotel; 100-letnia izba góralska – w pełni
przygotowany i wyposażony teren o powierzchni 24ha, gwarantuje 163
niezliczone możliwości eventowe. Organizujemy duże gale, bankiety,
konferencje, pikniki oraz wysmakowane szkolenia, spotkania firmowe,
jubileusze. Kreacja wydarzeń to nasza pasja, więc kompleksowo
realizujemy eventy na najwyższym poziomie, od koncepcji po pełną
realizację. Zachwycamy gości specjałami menu, indywidualnie dobranymi
pod każde wydarzenie oraz unikalnymi atrakcjami dodatkowymi.
Zadzwoń lub napisz!

Pałac Rozalin
Pałacowa 27, 05-831 Rozalin
tel.: 698 309 408
agata@palacrozalin.pl
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www.palacrozalin.pl

Obiekty eventowe

JEDNO MIEJSCE, WIELE MOŻLIWOŚCI

164

Terminal Hotel to jedno z najnowocześniejszych miejsc konferencyjno-kongresowych na Dolnym Śląsku, które daje nieograniczone możliwości
organizacji szkoleń, konferencji, targów, imprez firmowych i plenerowych
oraz przyjęć okolicznościowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy: salę
multimedialną, salę bankietowo-targową, 3 sale konferencyjne z foyer,
pokoje hotelowe, restaurację oraz teren zewnętrzny.
•
•
•
•
•
•
•

3 SALE KONFERENCYJNE: 225m2, 120m2, 80m2
2 SALE BANKIETOWE: 550m2, 900m2
POKOJE HOTELOWE: 52
RESTAURACJA
PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
PARKING NA 200 AUT
TEREN ZEWNĘTRZNY 5000m2
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Terminal Hotel
ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław
tel.: 71 773 55 75
biuro@terminalhotel.pl

www.terminalhotel.pl

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

KONFERENCJA

BANKIET

-

miejsca

miejsca

Voyager

80

60

Odyssey

120

100

-

Apollo

225

200

80

Pioneer

550

400

200

Galileo

900

1000

550

Noclegi: 112

Pokoje: 52

Parking: 200

Obiekty eventowe
Wa r s aw V i c t o r i a

SPOTKANIA SZYTE NA MIARĘ

SALA

POWIERZCHNIA

Sala balowa
Belweder
Saski
Królewski
Ujazdów
Opera
Chopin a
Chopin b
Chopin c
boardroom 609

791
179
84
84
70
180
52
49
45
42

nazwa

Noclegi: 718

m2

KONFERENCJA
miejsca
700
150
60
60
50
140
40
40
40
14

Pokoje: 359

BANKIET
miejsca
500
100
40
40
30
120
30
30
30
-

Parking: 100

Zlokalizowany w centrum stolicy, przy historycznym Placu
Piłsudskiego, w pobliżu biznesowego serca miasta, luksusowy
hotel Sofitel Warsaw Victoria zapewnia najwyższej klasy zaplecze
konferencyjne oraz różnorodne możliwości organizacji spotkań oraz
imprez. 19 sal, w tym Sala Balowa z profesjonalną wbudowaną
sceną oraz trzema garderobami, wyposażona w najnowocześniejszy 165
sprzęt audio-video, może pomieścić nawet 700 osób. Hotel oferuje
359 eleganckich pokoi i stylowych apartamentów, 2 restauracje,
bar oraz centrum rekreacji z siłownią, zapachową łaźnią oraz
basenem z magicznym lustrzanym sufitem.
Usytuowanie hotelu w pobliżu Starego Miasta, stwarza okazję do
odkrywania kulturalnych atrakcji miasta, a sąsiedztwo malowniczego
Parku Saskiego pozwala na idealny odpoczynek.

Sofitel Warsaw Victoria
ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa
tel.: 22 657 82 23
H3378-sb4@sofitel.com
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www.sofitel-victoria-warsaw.com
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THE WESTIN WARSAW
„Meet Well” - spotkania w biznesowym centrum Warszawy.

166

W The Westin Warsaw dbamy o Twoje dobre samopoczucie,
byś wyjeżdżając czuł się lepiej niż przed przyjazdem do hotelu.
Nasze innowacyjne programy, wyremontowane sale konferencyjne
i dogodne rozwiązania zapewniają udane spotkanie i wygodny pobyt
w odnowionych, funkcjonalnych pokojach.
Oferta bankietowo – konferencyjna hotelu The Westin Warsaw daje
organizatorom spotkań przyjemną odskocznię od codzienności:
doskonale zbilansowaną kombinację holistycznej funkcjonalności,
energetycznego
otoczenia
biznesowej
części
Śródmieścia
i niepowtarzalnych doświadczeń kulinarnych. Dania serwowane
w Restauracji Fusion są ukierunkowane na zrównoważony tryb życia
i zdrowie, gdyż zawierają składniki SuperFoods.
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The Westin Warsaw
Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa
tel.: 22 450 8000
warsaw@westin.com

www.westin.pl

SALA
nazwa

Sala Balowa Copernicus
Copernicus I / II / III
Copernicus I+II lub II+III
Orion
Castor
Boardroom
Gemini
Aquarius
Taurus
Leo

Noclegi: 732

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

455
155
300
45
35
64
50
52
50
28

500
150
290
35
25
50
50
52
50
28

270
80
152
18
18
24
18
18
18
-

m2

Pokoje: 366

miejsca

miejsca

Parking: 120

Obiekty eventowe

SHERATON WARSAW HOTEL

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Balowa
Amsterdam-Ateny
Bruksela
Lizbona
Londyn
Paryż / Rzym
Boardroom
Sofia
Wiedeń
Warszawa

500
95
49
38
99
55
63
65
65
75

500
90
40
30
100
40
50
50
50
50

360
72
36
30
72
36
40
48
48
48

nazwa

Noclegi: 700

m2

Pokoje: 350

miejsca

miejsca

Parking: 117

Przywróciliśmy blask ikonie
Nowe wnętrza warszawskiego hotelu Sheraton, stworzone przez
słynnego londyńskiego projektanta Alexa Kravetza, stanowią
eleganckie miejsce odpoczynku na Placu Trzech Krzyży. Warszawski
Sheraton od początku istnienia był miejscem spotkań osobistości,
szefów państw i liderów biznesu, a także ulubionym hotelem 167
turystów. Renowacja przywraca blask ikonie hotelarstwa, która
łączy tradycję i doskonałą lokalizację z szykownym, współczesnym
wzornictwem pokojów.
12 sal konferencyjnych o powierzchni od 38 do 500 m2 to
idealne miejsce wspólnych spotkań. Szczycimy się najnowszymi
rozwiązaniami audiowizualnymi: panoramicznymi ekranami 16:9,
najwyższej jakości rzutnikami o jakości wyświetlania min. 4 tys.
lumenów oraz zintegrowanym systemem nagłaśniającym.
Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa 00-493
tel.: Informacje: 22 450 61 00, Rezerwacje: 22 450 68 00
warsaw@sheraton.com
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www.sheraton.pl
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WYDOBYWAMY ATRAKCJE 320M POD ZIEMIĄ
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Kopalnia Guido to miejsce unikatowe na skalę Europy. Emocje wzbudza
już sam zjazd do podziemi – autentyczna górnicza winda zwozi gości
170 lub 320 metrów pod ziemię. Surowe chodniki oraz industrialne
komory zaspokoją gusta największych poszukiwaczy wrażeń.
Proponujemy Państwu organizację konferencji, szkoleń, kongresów,
bankietów, kolacji, wesel, imprez motywacyjnych, integracyjnych.
Dlaczego Kopalnia Guido?
• 3 trasy turystyczne: poziom 170, 320 i 355
• sale bankietowe 320 metrów pod ziemią
• niekonwencjonalne eventy: górnicza szychta lub rozgrywka
w podziemnego golfa
• kompleksowa organizacja wydarzeń
• sprawdzeni partnerzy w usługach: hotele, transport, catering,
oprawa muzyczna
• Ponad tysiąc zorganizowanych imprez i wydarzeń
• doskonała komunikacja: bliskość DTŚ i A4
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Kopalnia Guido
ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze
tel.: 32 630 30 91 wew. 2129
bblacha-stachowicz@muzeumgornictwa.pl

www.kopalniaguido.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Hala Pomp

164,50

160

140

Komora Kompresorów

248

120

80

Komora Badawcza nr 8

192

220

180

Warsztat Mechaniczny

150

90

160

nazwa

Noclegi: 85

m2

Pokoje: 23

miejsca

miejsca

Parking: 50

KONFERENCJE
SZKOLENIA
BANKIETY
EVENTY

Kopalnia Soli „WieliczKa” TraSa TurySTyczna Sp.
Tel. 12 278 73 92, imprezy@Kopalnia.pl
WWW.Kopalnia.pl

z o.o.

Obiekty eventowe

HALA STULECIA – JEDYNE TAKIE MIEJSCE!

170

Hala Stulecia jest najważniejszym elementem historycznego kompleksu,
który wraz z Wrocławskim Centrum Kongresowym, Fontanną
Multimedialną, zabytkową Pergolą oraz przyległymi terenami tworzy
idealne miejsce spotkań w centrum Wrocławia – pożądany cel dla
organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych, kulturalnych
i sportowych. Wrocławskie Centrum Kongresowe, obiekt o dużej
kubaturze i najwyższej jakości usług, dysponuje przestrzeniami
z możliwością adaptacji ściśle według potrzeb organizatorów konferencji,
kongresów i szkoleń o zróżnicowanej wielkości. Przy Hali Stulecia
mieści się jedna z największych i najbardziej spektakularnych fontann
w Europie. Setki strumieni tworzą ekran do wyświetlania animacji
pokazów laserowych. Podczas spektakli z udziałem kolorowych świateł
i muzyki, Fontanna zamienia się w niezwykły teatr wodny. Kompleks
Hali Stulecia jest jedynym we Wrocławiu obiektem wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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Hala Stulecia Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Biuro Zarządu: tel.: 71 347 51 50, info@halastulecia.pl
Dział Sprzedaży: tel.: 71 347 50 87/18/13, 71 347 51 08
sprzedaż@halastulecia.pl

www.halastulecia.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Sala wielofunkcyjna
Audytorium
Sale konferencyjne
BiC
Sale konferencyjne
AiD
Sale spotkań A-D

694
836
162

800
990 + 5
150

450
140

177

170

150

nazwa

Płyta główna
Sala konferencyjna
E,F,G
Wnęki kwadratowe
B,C,D
Sala Cesarska

Noclegi: -

m2

miejsca

miejsca

28,5

20

-

2000
100

5693
80

1500
30

200

150

60

300

270

120

Pokoje: -

Parking: 800

Obiekty eventowe

NAJWIĘKSZY BURSZTYN NA POMORZU

172

Stadion Energa Gdańsk, zwany bursztynowym Stadionem, uznawany
jest za jeden z najpiękniejszych obiektów sportowych na świecie.
Oprócz wydarzeń na przestrzeni murawy, daje możliwość organizacji
różnorodnych eventów w części konferencyjno-biznesowej. Najemcy
mają do dyspozycji 37 prestiżowych lóż VIP, reprezentacyjną salę
Atom Club z widokiem na murawę, która pomieści nawet 1400 osób,
Salę Pucharową i Ligową oraz szatnie piłkarskie, które również można
wykorzystać w celach biznesowych czy korporacyjnych. Uzupełnieniem
oferty Stadionu jest znajdująca się przy nim Fun Arena, największe
centrum sportowo-rekreacyjne na Pomorzu. To wyjątkowe miejsce
oferujące ciekawe formy spędzania czasu wolnego np. gokarty czy
pokoje zagadek. Posiada atrakcje dla rodzin z dziećmi, firm czy grup
zorganizowanych.
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Stadion Energa Gdańsk
Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk
tel.: 58 768 86 62
convents@arenagdansk.com

www.stadionenerga.pl

SALA

POWIERZCHNIA

KONFERENCJA

BANKIET

Atom Club
Pucharowa
Ligowa
Turniejowa
Szatnia piłkarska
Sala treningowa
Amber Lounge
Loża VIP 30m2
Loża VIP 60m2

1 400
290
80
36
60
101
135
30
60

1000
250
60
20
30
60
80
10
40

600
100
60
10
20
40
40
10
20

nazwa

Noclegi: -

m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 2070
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INEA STADION KONFERENCJE|EVENTY|KONCERTY
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INEA Stadion to nowoczesny obiekt z infrastrukturą konferencyjnoeventową.
We wnętrzu stadionu znajduje się ponad 40 sal przystosowanych
do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Od kameralnych szkoleń
dla 10 osób, po konferencje, targi, bankiety, premiery aut, imprezy
integracyjne, spotkania świąteczne dla kilkuset osób.
Wokół stadionu działają:

SALA

Strefa Sportu – boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz namiot (1000m2)
to naturalna przestrzeń do organizacji pikników firmowych i turniejów.
Joy Factory – fabryka adrenaliny z ofertą m.in. zjazdu tyrolskiego,
skoków wahadłowych, zwiedzania dachu stadionu.
B17 Klub Muzyczny – największa obecnie przestrzeń klubowokoncertowa w Wielkopolsce, w nowoczesnym wydaniu pomieści 1500
osób.
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Marcelin Management Sp.z o.o.
Inea Stadion
ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
tel.: 61 886 30 50
kontakt@ineastadion.pl

www.ineastadion.pl

nazwa

Salonik
Loża Sponsorska
Business lounge
Prezydencka
Silver
Platinum I trybuna
Platinum III trybuna
Szatnia Lecha Poznań
Mixplatinum=Platinum III
+Business Lounge
B17 sala
eventowo-koncertowa

Noclegi: -

KONFERENCJA

BANKIET

30
61
216
177
1075
1046
1621
190
1837

20
40
120
80
120
200
500
60
500

200
50
200
200
300
600

1200

500

350

POWIERZCHNIA
m2

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 1000

SaleBiznesowe.pl
konferencje, bankiety, imprezy firmowe

sale biznesowe, hotele konferencyjne
szukaj

dodaj obiekt

www.SaleBiznesowe.pl

OD PROJEKTU

DO EFEKTU
DESIGN | PLANNING | TECHNICAL PRODUCTION | CONTENT | TECHNOLOGY

napisz:

info@aram.pl

zadzwoń:

22 778 70 75
Koncepcja, projekt oraz kompleksowa produkcja techniczna
i scenograficzna eventów na najwyższym poziomie.
Oferujemy pełen pakiet usług, od kreatywnych pomysłów
po ich realizacje dopracowaną w każdym szczególe.
Zapewniamy własne zaplecze techniczne a przy produkcji
korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu i najlepszych specjalistów.

Naszym Klientom oferujemy model "Od projektu do efektu", z jedną osobą
kontaktową odpowiedzialną za projekt, gwarantując sukces każdego wydarzenia.

www.aram.pl

Ty masz cel, my go realizujemy.

