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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.

EVENTOWY ZAWRÓT GŁOWY
Eventy jako narzędzie promocyjno-marketingowe
niezmiennie zajmują topowe miejsce pod względem
popularności i nic nie wskazuje na to, by miało się to
zmienić. Sektor usług eventowych, starając się
dotrzymać tempa swoim klientom, ciągle zaskakuje
nas kolejnymi nowościami.
Mamy na to niepodważalne dowody i jesteśmy
przekonani, że na łamach najnowszej edycji Event
Katalogu znajdą Państwo wiele nowych możliwości,
aby wydarzenia przez Was organizowane były jeszcze
lepsze.
Mnogość
fantastycznych
atrakcji
i inspirujących ludzi, dla których eventy to prawdziwa
pasja, pokazują jasno, jak dużym kawałkiem tortu
biznesowej komunikacji są eventy i sprawiają, że ilość
eventowych rozwiązań przyprawia o zawrót głowy.
O tym, że jak cię widzą, tak cię piszą i że odpowiedni
entourage jest niezbędny dla wszelkiego rodzaju
działań eventowych chyba nikogo nie trzeba
przekonywać. Aranżacja przestrzeni to też forma
komunikatu, a w przypadku, gdy chcemy się wyróżnić i
zostać zapamiętanym – jest pierwszym impulsem
zachęcającym (lub odstraszającym) potencjalnych
gości. Zawsze potrzebujemy efektu wow i atrakcji,
które na długo zapadną w pamięć.
Możliwości jest bardzo dużo. Już na etapie aranżacji
przestrzeni mamy do wyboru pełną gamę koncepcji: od
nowoczesnych technologii, symulatorów, projekcji 3D
i multimedialnych scen, po efekty nawiązujące do
prostoty, natury i trendu eko. W kwestii cateringu
również dostępnych jest wiele oryginalnych nowości,
które zachwycą uczestników wydarzenia. Co powiecie
na kuchnię fusion i gastronomię molekularną?
Wykorzystanie ciekłego azotu do przyrządzania
potraw czy pokazy sushimasterów potraﬁą zamienić
catering w prawdziwy występ artystyczny.
Loty helikopterem, koncerty gwiazd, wirtualna
rzeczywistość, pokazy robotów… Nowoczesne
technologie i zapotrzebowanie na coraz większe
widowiska sprawiają, że branża usługowa prześciga
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się w proponowaniu atrakcji towarzyszących
eventowi. Stąd też, jeśli tylko nam się zamarzy,
możemy zorganizować namiot tlenowy czy piwne
kasyno.
Ponieważ zmienia się podejście do sposobu odbierania
eventu przez jego uczestników, w cenie są atrakcje,
które są maksymalnie dostępne dla widzów
- oglądanie luksusowego samochodu na wystawie jest
niczym w porównaniu z możliwością uwiecznienia
samego siebie na miejscu kierowcy. W świecie
Instagrama warto dać ludziom przestrzeń, z którą
będą chcieli się identyﬁkować (a gdy z myślą o ﬁrmie
dodamy do tego jeszcze odpowiedni hasztag, to

sukces promocyjny w social mediach mamy
gwarantowany!). Jest to szczególnie istotne, gdy
chcemy dotrzeć do młodszych grup odbiorców
– wówczas nasz event obowiązkowo musi być
„instafriendly”, tym bardziej, że coraz częściej
organizatorzy eventów stawiają na to, by przedłużyć
ich obecność w świadomości uczestników.
Jesteśmy przekonani, że na łamach rocznika Event
Katalog znajdziecie Państwo mnóstwo inspiracji
i niezmiennie stanie się on narzędziem pomocnym
w Państwa codziennej pracy przez kolejny rok,
365 dni eventowego zawrotu głowy!
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W zeszłym roku w Państwa firmie zaszły
zmiany. Co, poza nazwą firmy, zmieniło się
w Państwa agencji?
Nowa nazwa była konsekwencją planowanych
wcześniej zmian. W pierwszej połowie ubiegłego
roku wprowadziliśmy do naszych działań nową
usługę – wynajem mebli eventowych i zależało
nam na tym, by ten fakt mógł wybrzmieć w samej
nazwie. Stąd ED Group, gdzie E to Event – czyli
profesjonalna organizacja eventów, a D to Design
– czyli kreowanie przestrzeni za pomocą mebli
eventowych.

Z czego wynikały te zmiany?
Od dłuższego czasu obserwowaliśmy, że rynek
Polski północnej w pozytywny sposób zapełnia się
obiektami bardzo dobrej klasy i wiele firm/osób
decyduje się na organizację swoich wydarzeń
w tym regionie. Postanowiliśmy zainwestować
w dobre jakościowo meble, by klienci mogli
podnieść estetykę i jakość swoich wydarzeń,
organizowanych w tej części Polski, bez koniecz

SBE
.
STOWARZYSZENIE BRANZY EVENTOWEJ

www.sbe.org.pl

6 PYTAŃ DO... EVENTOWE GŁOWY VOL. 1

Przedstawiamy premierowy wywiad z cyklu „Eventowe Głowy” w którym zaproszeni goście odpowiadają na sześć
identycznych pytań. Na pierwszy ogień poszedł zespół redakcyjny EventPolska.biz w składzie:
Marzena Ziarkowska – Manager, Marta Klecha – Redaktor Naczelna, Adam Żmuda – Dyrektor Zarządzający
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Marzena Ziarkowska

Marta Klecha

Adam Żmuda

Mówię event, myślę...
dużo pracy i dużo satysfakcji. Otrzymując zlecenie,
event manager zamienia się w człowieka-orkiestrę,
który w jednym czasie jest odpowiedzialny za
bardzo wiele elementów związanych z organizacją
eventu.

Mówię event, myślę...
odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, ciekawi
ludzie i niezapomniane wrażenia. To musi się udać!

Mówię event, myślę...
że to jedno z najbardziej popularyzujących się słów
w Polsce w ostatnich latach.

W eventach najbardziej lubię…
pomysłowość, efekt wow i ciągłe oczekiwanie na
element zaskoczenia. Nigdy nie wiemy, jakiego asa
w rękawie chowają organizatorzy.

W eventach najbardziej lubię…
ich rozwój, nieprzewidywalność,
skuteczność.

W eventach najbardziej lubię…
energię, którą dają ludzie. Uwielbiam poznawać
nowe osoby, które potraﬁą zainspirować do nowych
pomysłów.
Udany event to event…
tysiąc różnych emocji uwolnionych przez gości
i organizatorów eventów; niby to tylko kilka godzin
docelowej imprezy, a tyle się zawsze dzieje.
Swój dzień pracy zaczynam od…
researchu branżowych informacji prasowych. Każdy
dzień przynosi coś nowego.

Udany event to event…
zapamiętany. Taki, który na długo pozostaje
w pamięci, przywołując pozytywne wspomnienia.
Którego nie chce się opuszczać i po którego
zakończeniu czuje się niedosyt.
Swój dzień pracy zaczynam od…
rozmowy z zespołem eventowych pasjonatów,
z którymi mam przyjemność pracować.

Praca jest dla mnie...
samorealizacją i sposobem na realizację marzeń.

Praca jest dla mnie...
jedną z form spędzania wolnego czasu ;) Gdy
weźmiemy pod uwagę, że lubimy to, co robimy
– to stwierdzenie wcale nie brzmi jak żart!

Za 10 lat...
wybiorą pierwszego ministra ds. eventów. Oczywiście
ekskluzywny wywiad jako pierwsi opublikujemy
w 18 edycji Event Katalog – zapraszam już teraz :)

Za 10 lat...
biorąc pod uwagę rozwój branży eventowej i nowych
technologii, prawdopodobnie będę świadkiem eventu
na statku kosmicznym i na innej planecie :)

adrenalinę,

Udany event to event…
który głeboko zapuszcza korzenie w świadomości
i podświadomości odbiorcy.
Swój dzień pracy zaczynam od…
kawy, skrzynki mail, harmonogramu
oraz redakcyjnych konwersacji.

zadań

Praca jest dla mnie..
niekończąca się opowieścią i ciągle pracuję nad
happy endem.. w międzyczasie jest happy
bez endu :)
Za 10 lat...
event w Polsce wskoczy na high level i będzie
jeszcze bardziej doceniany niż obecnie. Warto
o tym pomyśleć już teraz...

Agencje eventowe

INCENTIVE

EVENT
THE POWER OF EMOTIONS

CONFERENCE
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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 | Solidna Firma |Tygrysy Biznesu | Procon Awards
| 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.
www.agencjapower.pl
Power Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 1/31, 03-193 Warszawa
tel.: 22 224 59 83
power@agencjapower.pl

SPORT
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ZNAMY ANTIDOTUM NA NUDĘ

OGARNIAMY KONCERTOWO

Escape & Explore Club to zgrany zespół ludzi pełnych entuzjazmu
i zapału, dla których kompleksowa organizacja innowacyjnych wydarzeń
firmowych oraz imprez motywacyjno-integracyjnych realizowanych
zarówno w Polsce jak i poza jej granicami jest absolutną pasją.
Działamy na rynku już od blisko 10 lat kreując nową jakość turystyki
i zapewniając swoim Klientom realizacje zaplanowanych przez nich
celów. Zwiększamy efektywność pracowników, ponieważ zdajemy sobie
sprawę, iż zgrany i zmotywowany zespół jest wyznacznikiem sukcesu.
Kluczem do sukcesu jest właściwa motywacja! Tworzymy i realizujemy
autorskie programy gier miejskich oraz terenowych z wykorzystaniem
najnowocześniejszych narzędzi VR oraz rozszerzonej rzeczywistości.
Jesteśmy oficjalnym partnerem Muzeum Łazienki Królewskie, na rzecz
których świadczymy usługi przewodnickie w ponad 14 językach obcych.
Organizujemy nowatorskie wyprawy po Warszawie.

CustomArt to agencja artystyczna zrodzona na scenie w świetle
reflektorów, przy dźwiękach w najlepszym wykonaniu. 12 lat
doświadczenia scenicznego, rozbudowana oferta usług związanych
z branżą koncertową w tym pełna technika estradowa czy
nietypowe koncepty muzyczne pod klienta.Przez lata powiększyliśmy
ofertę oraz skład, nawiązaliśmy współpracę z nowymi artystami
i wyspecjalizowaliśmy się w projektach nietypowych i takich w których
potrzeba nowatorskich rozwiązań na najwyższym poziomie. Oferowane
produkty artystyczne są na swój sposób niepowtarzalne i dedykowane
klientowi chcącemu się wyróżnić i odejść od występującej wkoło
sztampy. Dzięki rosnącemu zaufaniu spełniamy coraz odważniejsze
wizje i realizujemy rozwiązania custom’owe czyli szyte na miarę pod
konkretne wydarzenie.

www.escapeclub.eu

www.customart.pl

Escape & Explore Club Sp. z o.o.
ul. Odkryta 31/7, 03-140 Warszawa
tel.: 668 171 176
biuro@escapeclub.eu

CustomArt
tel.: 660 717 053, 534 513 872
kontakt@customart.pl

event katalog 2018/2019

34

Agencje eventowe

IMPOSSIBLE IS NOTHING
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Z pasji do eventów powstało Ibento, gdzie profesjonalizm miesza się
z kreatywnością i nieszablonowymi pomysłami.
Gdzie idealnie zachowana jest równowaga pomiędzy doskonałą
organizacją pracy i doświadczeniem, a ciekawymi rozwiązaniami. Gdzie
wyjątkowe miejsca, niespotykana scenografia oraz entuzjazm do
działania to klucz do sukcesu – naszego i Waszego sukcesu! Jedyne co
nas ogranicza to wyobraźnia.
Nasz zespół to wybuchowa mieszanka doświadczonych i ambitnych
specjalistów o niewyczerpanych pokładach pozytywnej energii i zapału
do podejmowania nowych, nawet najtrudniejszych wyzwań. Nie brakuje
nam również talentu i świetnych pomysłów. Eventy, marketing i reklama
to nasze życie.
Jesteśmy członkami SBE i aktywnie działamy na rynku dzięki czemu nie
stoimy w miejscu i poszerzamy horyzonty.
www.ibento.pl
Ibento Sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 26/15, 00-478 Warszawa
tel.: 22 629 05 80
biuro@ibento.pl

Ibento Sp. z o.o.

Al. Ujazdowskie 26/15, 00-478 Warszawa
tel.: 22 629 05 80
biuro@ibento.pl
www.ibento.pl

Agencje eventowe

TWORZYMY, INSPIRUJEMY, ORGANIZUJEMY...
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Z pasją i zaangażowaniem, realizując powierzone cele, dbając
o efektywne rozwiązania, tworząc kompletną całość... to właśnie MY!

event katalog 2018/2019

MUSIC ART CREATION to prężnie działająca firma w branży eventowej
zajmująca się profesjonalną organizacją i obsługą wszelkiego rodzaju
wydarzeń, tj. konferencje, targi, imprezy zamknięte, pikniki, koncerty,
spotkania biznesowe i integracyjne, imprezy kulturalne, warsztaty,
wyjazdy zagraniczne oraz najbardziej prestiżowe wydarzenia. Agencja
posiada własny impresariat muzyczny oraz dział produkcji artykułów
reklamowych. Kreuje projekty na miarę potrzeb, a wszystko to przy
zachowaniu najwyższych standardów sprzętu i obsługi.

www.musicartcreation.pl
Music Art Creation
Agencja eventowa
ul. Grójecka 74/74, 02-359 Warszawa
tel.: 517 332 035, 534 533 220
biuro@musicartcreation.pl

Agencje eventowe
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EVENT SZYTY NA MIARĘ

EMOCJE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Od ponad 10 lat jesteśmy obecni na polskim rynku dbając o jakość,
zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych klientów. W naszej ofercie
znajdują się zarówno eventy cykliczne, jak również eventy dedykowane,
które organizujemy dla konkretnego klienta.
Eventy cykliczne to: Konferencja TOP automotive | Forum Zdrowego
Biznesu | Forum Liderów Ochrony Środowiska (FLOŚ) | Szkolenia
specjalistyczne oraz miękkie
Wydarzenia dedykowane to przede wszystkim eventy prozdrowotne
oraz różnego rodzaju szkolenia. Każde wydarzenie ma swój indywidualny
scenariusz dopasowany do oczekiwań i potrzeb.
Co oferujemy?
Zakładowe wydarzenia o tematyce prozdrowotnej | Dni Zdrowia
i Dni BHP | Aktywności prozdrowotne w ramach imprez firmowych
| Konsultacje i badania | Warsztaty, instruktaże, pokazy | Gry
dydaktyczne dla dzieci.

VIP EVENT to trójmiejska Agencja Eventowa, specjalizująca się
w organizacji eventów firmowych, jubileuszy i uroczystych gal na
najwyższym poziomie.

www.teamprevent.pl

www.vipevent.com.pl

Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna
tel.: 32 326 30 08
office.poland@teamprevent.com

VIP Event Fatima Zblewska
Olivia Business Centre
Al. Grunwaldzka 472a, 80-309 Gdańsk, Strefa O4, IIp.
tel.: 511 111 080
kontakt@vipevent.com.pl
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Dodatkowo:
• Biznesowe Szybkie Randki
• autorskie Kąciki Zabaw dla dzieci
• balony z helem

Agencje eventowe

ARCHITEKCI EVENTÓW
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Naszymi składnikami sukcesu są: wizja, strategia, zaangażowanie,
rezultaty.Być może jest nas tylko piątka, ale to właśnie My jesteśmy
grupą zarządzającą całym sztabem specjalistów, Grupą odpowiedzialną
za to, aby wydarzenie które mamy dla Ciebie przygotować udało się
w stu procentach i było profesjonalne. To, że mówimy o sobie w samych
superlatywach może nie być wyznacznikiem naszych kompetencji, lecz
skromność nie powinna leżeć w naturze ludzi, którzy mają zrobić mega event.
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CO DAJEMY? 100 % SIEBIE, 200% NORMY, 300% ZADOWOLENIA
W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?
Organizacja wydarzeń | Public relations | Impresariat Artystyczny
| Fototechnika | Technika sceniczna | Aranżacja przestrzeni
,,Powodem dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lekiem,
zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze
zaprojektowanej’’Jim Rohn
www.agencyevents-veg.com
Votre Event Group Joanna Gizgier
ul.Romana 44, Łódź 93-370
tel.: 783 669 531
biuro@agencyevents-veg.com

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

NIESAMOWITE POKAZY ARTYSTYCZNE

NOWY WYMIAR INTERAKTYWNEJ ROZRYWKI

event katalog 2018/2019
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Agnieszka Marczak jest artystką z wieloletnim doświadczeniem
estradowym w Polsce i za granicą. Wystąpiła w 12 krajach m.in.
w Japonii, Katarze i ZEA. Jej pokazy pełne są pasji i szacunku do
publiczności, której całkowicie oddaje się z chwilą wejścia na scenę.
Finalistka Mam Talent!
Oferta pokazowa:
• Kontorsjonistyka - Tajemniczy, wykwintny i trzymający w napięciu
pokaz „Kobiety Gumy”. Na niezwykłym podeście artystka wykonuje
akrobacje nieosiągalne dla przeciętnego człowieka.
• Hula Hoop LED - Czy można kręcić 15-toma kołami naraz? Albo kręcić
i wykonywać akrobacje jednocześnie? Tak! Nowoczesne obręcze LED
zapewnią niezwykłe widowisko.
• Taniec Brzucha - W pełni profesjonalny, pełen dobrego smaku
i wyszukanych ruchów pokaz przenoszący publiczność w świat
egzotyki i Orientu.

• Nasze projekty są unikalne, w przeciwieństwie do pozostałych
propozycji na rynku widz odgrywa w nich bardzo ważną rolę - wpływa
na przebieg fabuły.
• Zacieramy tradycyjną granicę między sceną a publicznością.
• Wprowadzamy widzów w wyjątkowy świat kreowany przez taniec,
akrobatykę, grę aktorską, łamigłówki, efekty wizualne i akustyczne.
• Współpracujemy z wybitnymi artystami, co gwarantuje najwyższy
poziom oferowanych usług.
• Zapewniamy oprawę artystyczną różnego rodzaju gal, imprez
okolicznościowych, konferencji.
• Tworzymy spersonalizowane oferty, pomagamy wyróżnić event na
tle konkurencji.
• Zadowolenie naszych klientów jest najlepszą rekomendacją.

www.agnieszkamarczak.com

www.artmovement.pl

Agnieszka Marczak
tel.: 660 149 883
marczak.agnieszka@o2.pl

Art Movement
ul. Legionów 91, 91-072 Łódź
tel.: 663 078 661 (Marcin Mroziński)
art@artmovement.pl

Atrakcje eventowe

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.

www.ateliegrupa.pl
Atelie Grupa Taneczna
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków – Stadion Miejski Wisła Kraków
tel.: 506 057 907, 531 525 080
biuro@ateliegrupa.pl

Atrakcje eventowe
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Atrakcje eventowe

CZŁOWIEK FLAGA
Łukasz Świrk

PRZEKRACZAM GRANICE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI
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Nazywam się Łukasz Świrk. Jestem pierwszym w historii dwukrotnym
finalistą programu Mam Talent! Zyskałem w nim pseudonim „Człowiek
Flaga”, gdyż jak powiedział Marcin Prokop, moje występy zaprzeczają
prawom grawitacji. Wykonuję siłowe pokazy gimnastyczne na rurce
oraz powietrznych pasach. Korzystam z niebanalnych rekwizytów
takich jak latarnia czy tratwa. W swojej ofercie posiadam 6 różnych
pokazów, zarówno w powietrzu jak i na ziemi, solo i w duecie. Występuję
nieprzerwanie od 4 lat, zachwycając różnorodną publiczność. Oglądał
mnie nawet Papież Franciszek a moje akrobacje z zeszłorocznej edycji
Mam Talent na youtube obejrzało już ponad 1 mln osób. Tworząc show
jestem samowystarczalny. Jeśli zapewnisz mi 3 m wysokości, zrobię
niesamowite widowisko, które oczaruje Twoich Gości.

www.facebook.com/czlowiekflaga/
Człowiek Flaga. Łukasz Świrk
ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice
tel.: 888 508 677
Lswirk@gmail.com

www.showburlesque.pl

ZAWODOWE TANCERKI

pod kierunkiem Kingi Malewskiej od 2012 r.
• Unikatowe kostiumy
• Show na zamówienie
• Wysmakowany sex appeal
PROGRAMY:
• Moulin Rouge
• Geisha Show
• Wielki Gatsby
• Lata 20.
• The best of Broadway
• Burlesque Dance

AKROBATYKA
POWIETRZNA
• koło
• szarfy | aerial silk
• pole dance
• bungee fitness

INSTA: SHOWBURLESQUEDANCE, MALEWSKA.KINGA | FB: SHOWBURLESQUE.POLAND
E-MAIL: OFERTA@SHOWBURLESQUE.PL | TEL. 791 240 683

Atrakcje eventowe

POKAZY AKROBATYCZNE

Atrakcje eventowe

ENIGMA-ART POKAZY TEATRALNO – AKROBATYCZNE
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• Finalistki 5 i 9 edycji programu ,,MAM TALENT’’
Oferujemy:
•
•
•
•

Akrobatyczne Duo
Występy w kuli wodnej
Pokazy akrobatyki powietrznej na szarfe i siatce
Taniec na rękach
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• Posiadamy wieloletni staż sceniczny prezentowany w 18 krajach
świata
• Gwarantujemy udaną atrakcję eventową
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Z ogromną pasją i radością zdobywamy doświadczenie robiąc pokazy na
całym świecie. Wykonujemy ewolucje w powietrzu i na ziemi, z ogniem
i pirotechniką sceniczną. Posiadamy wiele rekwizytów artystycznych
oraz tworzymy kostiumy i charakteryzację.
Zdobywane umiejętności pozwalają nam przygotowywać widowiska
na światowym poziomie a dzięki temu, że są spójne z tematyką
wydarzenia, stają się „wisienką na torcie” uroczystości weselnej czy
punktem kulminacyjnym eventu.
Dbamy o każdy szczegół naszych pokazów aby zapewnić widzą najlepsze
emocje i pozostać w ich pamięci na długi czas.

www.facebook.com/celina.malek

www.enigma-art.com.pl

Celina Małek
tel.: 886 464 854
celinamalek12@gmail.com

Enigma-Art
tel.: 509 380 968 (Jacek), 662 096 090 (Aleksandra)
enigma-art@wp.pl

Atrakcje eventowe

NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!
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Skupiamy grupę profesjonalnych artystów akrobatów pełnych
entuzjazmu i kreatywnego podejścia do wykonywanej pracy. Realizujemy
m.in. takie projekty jak akrobacje w kuli sferycznej, taniec ze wstążką,
taniec w kole czy taniec z sześcianem, które dają niesamowity
pokaz możliwości ludzkiego ciała. Każdy występ dostosowujemy do
indywidualnych potrzeb naszych klientów. Występowi artysty zawsze
towarzyszą bardzo starannie dobrana zmysłowa muzyka oraz oprawa
świetlna, które razem tworzą niepowtarzalne zapierające dech
wrażanie. Nasi akrobaci czarują zarówno na ziemi jak i w powietrzu,
tworząc magię od której nie sposób oderwać wzroku.

Performersi
tel.: 691 112 600
biuro@pokazyakrobatyczne.pl
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www.pokazyakrobatyczne.pl
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ARTYSTYCZNE POKAZY ŚWIATŁA I PIASKU

SPRAWDŹ, CZY JESTEM CZARUJĄCY.

Nazywam się Magdalena Suszek-Bąk, prezentuję Państwu SZTUKĘ
RYSOWANIA PIASKIEM, SOLĄ I ŚWIATŁEM. Te niezwykle widowiskowe
performance, tworzone na indywidualne zamówienie klienta, uświetnią
każde wydarzenie: gale, koncerty, prezentacje produktów i wiele innych.
Moje doświadczenie, zdobyte w kraju i za granicą podczas wydarzeń
kulturalnych, firmowych i prywatnych zapewni występ na najwyższym
poziomie.

Zapraszam Państwa na pełne magii i dobrego humoru pokazy
iluzjonistyczne. Gwarantuję, że będą Państwo zadowoleni i oczarowani
moim spektaklem.

event katalog 2018/2019
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Szczególnie polecam:
Wciąż rosnącym zainteresowaniem cieszy się SZTUKA RYSOWANIA
ŚWIATŁEM wykonywana na światłoczułym materiale. Aby pokaz mógł
się odbyć musi zapanować zupełna ciemność. Ogromne wrażenie na
odbiorcach wywołuje chwila gdy w mroku pojawiają się pierwsze smugi
światła, budujące szybko następujące po sobie sceny. Dynamiczna muzyka
w połączeniu z świetlnymi obrazami zapewni ogromną dawkę energii.

Moje występy kieruję zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Polecam się
na wszelkiego rodzaju imprezy: przyjęcia urodzinowe, wesela, festyny,
imprezy firmowe, reklamy produktów, konsultacje teatralne i wiele
innych.
Iluzją zajmuję się już od ponad 14 lat. Oprócz Polski, występowałem
również w Czechach, Niemczech i Dubaju. Jestem finalistą wielu
konkursów iluzjonistycznych (m.in. Praga, I miejsce w 2010 r. i I miejsce
w 2015 roku). Ukończyłem Automatykę i Robotykę na Politechnice
Wrocławskiej i wykorzystuję nabytą na studiach wiedzę techniczną do
konstrukcji nowych rekwizytów.

www.rysowaneswiatlem.rysowanepiaskiem.pl

www.iluzja24.pl

Magdalena Suszek-Bąk - Suszi Pracownia Dźwięku i Obrazu
Kraków
tel.: 608 028 567
saltanimation@gmail.com

Tomasz Gidziński
tel.: 698 340 996
tgidzinski@gmail.com

Atrakcje eventowe

PIASKIEM OPOWIEMY TWOJĄ HISTORIĘ
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Malowanie piaskiem porusza i pozostawia niezapomniane wrażenia.
Personalizujemy scenariusze, dobieramy muzykę. Pobudzamy
wyobraźnię, wprowadzamy w wyjątkowy nastrój. Tworzymy magię
specjalnie dla Ciebie i Twoich klientów! Wzbudzamy niepowtarzalne
emocje.
Zaufało Nam ponad 650 klientów! Czas na Ciebie!
Inne nasze pokazy:
www.malowanieswiatlem.eu, www.obrazniespodzianka.pl

Malowanie Piaskiem
tel.: 691 112 600
biuro@malowaniepiaskiem.com
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www.malowaniepiaskiem.com
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TRZY SPOSOBY NA PORTRET I ŚWIATŁO

BARMAŃSTWO TO NASZA PASJA

event katalog 2018/2019
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Integrująca, wciągająca i fascynująca zabawa w fotografowanie
uczestników lub modelek w różnych rodzajach oświetlenia:
• przy świetle ultrafioletowym (wraz z bezpiecznym makijażem
wykonanym specjalnymi farbami)
• w „zwykłym” świetle (technika tzw. malowania światłem,
z wykorzystaniem wielu niezwykłych gadżetów)
• w podczerwieni (zdjęcia termowizyjne)

Profesjonalna obsługa baru na imprezach okolicznościowych, eventach,
targach oraz bankietach. Działamy na terenie całego kraju ale nie tylko :-)
Wieloletnie doświadczenie połączone z profesjonalizmem całego zespołu
oraz pełnym zaangażowaniem w każdy projekt to sposób na sukces.

Idealna na:
• Firmowe imprezy integracyjne, spotkania świąteczne
• Konferencje prasowe, pokazy, targi
• Kiedy myślisz o realizacji czegoś totalnie nowego

Oferujemy obsługę baru klasycznego, working Flair oraz molekularnego,
pokazy barmańskie flair oraz molekularne, warsztaty barmańskie, team
bulding, bary kawowe.

Posiadamy własne mobilne bary przystosowane to kontaktu z żywnością
oraz do pracy w każdych warunkach Outdor, indor.

Wykonane zdjęcia drukujemy w najwyższej jakości jeszcze w trakcie
imprezy (plus kopie cyfrowe).
www.fotospacery.pl

www.molekularne.pl | www.facebook.com/molekularne.pl

Fotospacery.pl
tel.: 517 578 450
wspolpraca@fotospacery.pl

Gastro Bar Service Adam Hołoga
tel.: 883 990 491
adamhologa@wp.pl

Atrakcje eventowe

FOTO BAR – ZAMÓW NAS NA EVENT
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www.fotobar.com.pl
Foto Bar Artur Drzazga
ul. Paderewskiego 8, 42-660 Kalety
tel.: 730 585 007
biuro@fotobar.com.pl
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Jeśli zależy Ci na prawdziwym cocktail barze, prawdziwym barze
kawowym, nowoczesnych i klasycznych cocktailach, wymyślnych
dekoracjach, chcesz zaskoczyć swoich gości atrakcjami to wybierz
właśnie nas. Dlaczego my? Gastronomią i rozrywką zajmujemy
się od 2002r. w tym czasie odbyliśmy blisko 100 szkoleń, kursów
i warsztatów, posiadamy niezliczone certyfikaty, sami szkolimy.
Startowaliśmy z powodzeniem w wielu konkursach zajmując wysokie
lokaty: I miejsce w drużynowym konkursie Tropical Summer Drink,
III miejsce w Tymbark Trendy Drink’s, IV miejsce w eliminacjach do
Mistrzostw Świata, udział w finale konkursu Absolut Bartender of
the Year, udział w finale konkursu Bacardi Legacy i wiele wiele innych.
Mieliśmy też przyjemność obsługiwać strefę vip na koncercie U2 na
Stadionie Śląskim, pracowaliśmy podczas: Opener Festival, Tauron
Muzyka Nowa, Summer Cars Party. Obsługiwaliśmy też Telewizję
Polsat podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w latach 2017 - 2018.

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

TOMASZ GRABSKI - PIANISTA NA EVENT

NASI WŁOSCY ARTYŚCI NR 1 W POLSCE!

Dyskretne brzmienie fortepianu wytworzy niepowtarzalny nastrój
i wspaniałą atmosferę na Państwa evencie. Fortepian znakomicie
sprawdzi się zarówno na przyjęciu rodzinnym jak i na uroczystym
spotkaniu firmowym. Tomasz Grabski zagra smooth jazz, muzykę
filmową oraz Państwa ulubione piosenki – także w większym składzie
instrumentalnym: W duecie z wokalistką lub saksofonistą. A może
dodamy kontrabas i perkusję? Jeżeli wolą Państwo Dj i saksofonistę,
zrealizujemy także to zlecenie. Zrealizujemy każde życzenie, które
wiąże się z muzyczną oprawą uroczystości. Zapewnimy fortepian oraz
nagłośnienie.

Agencja Artystyczna Artista Italiano to synonim najwyższej jakości
włoskiej muzyki na żywo i wydarzeń „all’italiana” w Polsce.
Specjalizujemy się w organizacji koncertów i różnego rodzaju eventów
z udziałem 100% sprawdzonych włoskich Artystów: muzyków,
konferansjerów, tancerzy oraz dj-ów.

event katalog 2018/2019
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Aby dowiedzieć się o dostępność terminu i wycenę usługi proszę
zadzwonić pod numer 48 793 230 220. Tomasz Grabski osobiście
odpowie na każde Państwa pytanie. Serdecznie zapraszamy.

Opracowujemy niepowtarzalne imprezy „we włoskim stylu” - od
wystylizowanych wesel po imprezy firmowe oraz występy w dużych
salach koncertowych w całej Polsce. Zapewniamy opracowanie
scenariusza wydarzenia oraz dobór tematu wiodącego zgodnie
z najwyższymi standardami branży eventowej i oczekiwaniami
Klientów.
Dysponujemy profesjonalnym wsparciem technicznym oraz oferujemy
kompleksową obsługę marketingową. Nasi zawsze powracający Klienci
oraz publiczność są naszą najlepszą wizytówką!

www.thepiano.pl

www.artistaitaliano.pl

Tomasz Grabski - Oprawa muzyczna eventów
tel.: 793 230 220
t.grabski@thepiano.pl

Agencja Artystyczna Artista Italiano
ul. Trzcinowa 30, 02-446 Warszawa
tel.: 698 922 166
biuro@artistaitaliano.pl

Atrakcje eventowe

OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ 100% LIVE

Atrakcje eventowe

COVEROWY ODJAZD I ELVIS NA ŻYWO.
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Dancing Pills gwarantuje oprawę muzyczną imprez wykonaną na
najwyższym poziomie artystycznym oraz wyłącznie 100% na żywo.
•
•
•
•
•
•

ponad 10-letnie doświadczenie sceniczne zdobyte w Polsce
i za granicą
5-osobowy skład zawodowych muzyków i wokalistów
możliwość poszerzenia składu o dodatkowych wokalistów
i sekcję dętą
bogaty, zróżnicowany repertuar
wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie
szerokie grono zadowolonych Klientów.

www.dancingpills.pl | www.facebook.com/zespolDancingPills

www.elvisking.com

Dancing Pills
tel.: 608 772 753
agencja@puremusic.pl

Piotr Skowroński
tel.: 504 000 440
tkf@elvisKing.com
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The King’s Friends – wielokrotnie nagradzany, świetny zespół
coverowy na każdą okazję. Troje wokalistów i 4 muzyków, 6 osób
śpiewających. Covery z każdej dekady i dla każdego od nowoczesnych
brzmień do szalonego rock’n’rolla i wzruszających ballad.
Jedyny zespół coverowy, który ma w swojej ofercie Elvis Show na
światowym poziomie, zrealizowany z dbałością o najmniejsze detale,
doceniony na poziomie międzynarodowym – finalista mistrzostw Europy
i osobista rekomendacja Charlsa Stone’a – Tour Managera Elvisa
Presley’a.
Jeden zespół zapewni cały wieczór wspaniałej zabawy z muzyką na
żywo, w tym występ gwiazdy (Elvis) oraz zabawa przy największych
przebojach z różnych stron świata.
Ogrom rekomendacji i pozytywnych opnii.
Zamów już dziś!

Atrakcje eventowe

grupatotal.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

ICE EVOLUTION RZEŹBY Z LODU

58

Jesteśmy firmą tworzącą artystyczne Rzeźby z Lodu. Wykonujemy
Bary lodowe, Rzeźby z Lodu, Konstrukcje z wielu bloków.
Widowiskowe Ice Show, wykonywane przez jedyną w Polsce kobietę
rzeźbiącą w lodzie.
Laureatkę Międzynarodowych zawodów w Speedcarvingu.
Prowadzimy niezapomniane Warsztaty rzeźbienia w lodzie!
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Magia lodu tworzona specjalnie z myślą o Twoim Evencie.
Zamrozimy, wykonamy, dowieziemy i zachwycimy :)

www.iceevolution.pl
Ice Evolution
ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec
tel.: 504 094 151
marketing@iceevolution.pl
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EVENT DANCE & PARTY RADOŚĆ TWORZENIA

MINIGOLF - ATRAKCJA NOWEJ GENERACJI

10 lat na rynku i realizacje oryginalnych, tanecznych, pysznych Eventów.
Stawiamy sobie za cel zachęcania każdego do aktywnego uczestnictwa
w imprezie i przełamywania sztucznych barier.
• Najlepsze Fordanserki i Fordanserzy
• Gwarantujemy, że taneczna zabawa będzie trwała całą noc
• Imprezy w różnych konwencjach
• Profesjonalni, sprawdzeni Konferansjerzy/Showmani, DJ-je dla
których praca to powołanie – teksty piosenek/wierszy pisane na
życzenie z wybranej tematyki
• Catering - wyszukane niebanalne zaskakujące smaki - kilkunastoletnie
doświadczenie dla najbardziej wymagających gości
• Oświetlenie, nagłośnienie
• Nietuzinkowe pokazy, animacje taneczne, konkursy
Zadbamy aby każda impreza była wyjątkowa i wprowadziła gości
w świat radości, zabawy oraz niezapomnianych wrażeń.

Proponujemy Ci nowoczesną atrakcję - przenośne tory do minigolfa,
które podkreślą między innymi prestiżowy styl na eventach.

www.eventdance.pl

www.golfix.pl | www.fb.com/GOLFIX.MINIGOLF

Event Dance & Party Agata Boczar
ul. Opalińska 5/7/32, 01-739 Warszawa
tel.: 602 520 433
biuro@eventdance.pl

Golfix – Dzielimy się radością
tel.: 502 997 208
info@golfix.pl
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Z nami oszczędzisz czas i pieniądze, ponieważ stworzymy u Ciebie
strefę dobrej zabawy zarówno dla dzieci i dorosłych.
Minigolf świetnie pasuje na eventy firmowe, przyjęcia urodzinowe,
wesela, komunie, pikniki szkolne, przedszkolne itp. Sprawdza się
również jako narzędzie do promocji biznesu, np na targach.
Do każdego zlecenia podchodzimy z zaangażowaniem i profesjonalizmem.
Dzięki temu gwarantujemy Ci, że wybierając nas będziesz zadowolony,
a Twoi goście odkryją nową pasję.
Dla nas liczysz się TY! Zapraszamy do współpracy!;)

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

SUPER FUN NA SPORTOWO!

BIG BALLOON SHOW

Zespół Super Fun dostarczy Waszym eventom zabawne atrakcje
sportowe. Zajmujemy się organizacją meczy Bubble Football, które
są bardzo widowiskowe, wywołujące salwy śmiechu i mobilizujące
do wysiłku fizycznego. Przygotujemy dla Państwa również zawody
w piłkarskiego darta. Kilka form rozgrywki z pewnością zachęci każdego
do aktywnej zabawy.

Duet Artystów Balonowych specjalizuje się w artystycznej oprawie
wydarzeń, pikników oraz eventów dla dzieci i młodzieży.
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Zapewniamy kompleksową obsługę, zaczynając od przygotowania
sprzętu poprzez animację zabawy.
Mamy doświadczenie w organizacji niewielkich wydarzeń jak i eventów
dla setek uczestników. Organizujemy turnieje, pojedyncze mecze lub
freestyle`ową zabawę. Nasza atrakcje świetnie sprawdzają się na
eventach plenerowych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Jeśli
poszukujesz wyjątkowych atrakcji dla Twojego eventu - zgłoś się do nas!

BIG BALLOON SHOW zaprezentowany w VII edycji Mam Talent to
dowcipny i zaskakujący pokaz sceniczny Klauna wewnątrz gigantycznego
balona. Show powstało z pasji do dziecięcych uśmiechów.
PROGRAM BALLOON DUO jako wesoły interaktywny pokaz
z wykorzystaniem figur balonowych łączy ze sobą sztukę pantomimy,
iluzję, triki balonowe i cyrkowe. Występ BALLOON DUO to seria
bajecznych przedstawień i warsztatów balonowych, podczas których
każdy uczestnik w nagrodę otrzymuje element balonowej dekoracji:
• Balonowy Cyrk Pana Śmigiełko i Pani Kokardki
• Morskie Opowieści Balonowej Treści
• Ekologiczne Opowieści Balonowej Treści
• Wigilijne Opowieści Balonowej Treści

www.superfun-ab.pl

www.facebook.com/BalloonDuo

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

Balloon Duo - Balonowy Cyrk
tel.: 668 206 003, 606 215 108
balloonduo@gmail.com

Atrakcje eventowe

KLOCKI TOOBEEZ® TEAM BUILDING & FUN

Atrakcje eventowe

FUNTRUCK MOBILNA STREFA GIER!
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Wyjątkowa atrakcja na wyjątkowy Event.
• Gry planszowe – interaktywna zabawa z Akademią PoPoTam!
• Spora dawka emocji i zdrowej rywalizacji!
• Jedyne w Polsce mobilne centrum gier planszowych
i wielkoformatowych!
• Alternatywa dla standardowych atrakcji piknikowych.
• Strefa gier dla dzieci, gry wielkoformatowe, wypożyczalnia planszówek.
• Instruktorzy – pasjonaci gier, świetnie przeszkoleni!
• W ofercie gry dla dzieci i dorosłych!
• Na życzenie organizujemy strefę dla najmłodszych z animacji
i malowaniem buziek.
• Funtruck przystosowany do serwowania gastronomii – wata
cukrowa, muffinki, soki, kawa.
Zapraszamy do współpracy!

www.stacja-animacja.pl

www.akademiapopotam.pl | www.facebook.com/akademiapopotam

Stacja Animacja Justyna Całusińska
ul. Filomatów 14 lok. 25, 42-217 Częstochowa
tel.: 782 156 840
biuro@stacja-animacja.pl

Akademia PoPoTam
tel.: 692 450 525, 797 194 155
kontakt@akademiapopotam.pl
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Absolutna NOWOŚĆ na rynku szkoleń oraz integracyjnych imprez
firmowych. Jeśli Państwa Firmie zależy na tym, aby:
• stworzyć innowacyjną przestrzeń do trenowania umiejętności pracy
w zespole,
• zaktywizować i zaangażować uczestników w działania zespołu,
• zintegrować współpracowników,
• zmotywować do pracy,
• nauczyć konkretnych umiejętności zespołowych (np. wyznaczania
wspólnych celów, dzielenia się odpowiedzialnością, wiedzą
i pomysłami, czy prezentowania skomplikowanych rozwiązań), a przy
tym dostarczyć emocjonującej zabawy, to zapraszamy do zakupu
zestawu TOOBEEZ®.
Czym właściwie jest TOOBEEZ®? To system klocków konstrukcyjnych,
zawierający specjalne rury, które można w dowolny i niekończący się sposób
ze sobą łączyć. To proste - wystarczy połączyć, przekręcić i tworzyć.

Atrakcje eventowe

NADRUKI NA KOSZULKACH NA ŻYWO

Atrakcje eventowe

NAJLEPSZE EVENTY W ZAKOPANEM

event katalog 2018/2019

64

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!

Zajmujemy się kompleksową organizacją Imprez Integracyjnych dla
Firm oraz Wypraw na Quadach i Skuterach Śnieżnych na Podhalu
z cateringiem naszej góralskiej karczmy. Dysponujemy flotą
kilkudziesięciu quadów i skuterów śnieżnych. Gwarantujemy najwyższą
jakość usług oraz 100% gwarancję satysfakcji. Wyprawy organizujemy
na niezwykle różnorodnych i widokowych terenach (lasy, polany, rzeki,
potoki, wąwozy, błota, torfowiska). Nasi instruktorzy porozumiewają
sie po polsku, francusku i angielsku. Ponad 15-letnie doświadczenie
oraz wysoki warsztat instruktorski pozwala nam zorganizować
bezpieczny event dla grupy do 400 osób. Na naszych wyprawach jako
jedyni w Polsce wyjeżdżamy na wysokość 1232 m. n.p.m. z której jest
niepowtarzalny widok na całe polskie Tatry.

www.projektant-nadrukow.pl

www.szkolaquadow.pl | www.facebook.com/szkolaquadow

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

SzkolaQuadow.pl
34-512 Witów 149b
tel.: 604 533 301
biuro@szkolaquadow.pl

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

CZAS NA NOWY WYMIAR ROZRYWKI!

PASJA ADRENALINA PRZYGODA
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Nasza firma specjalizuje się w organizacji zespołowych gier
integracyjnych: Laser Tag (laserowy paintball na świeżym powietrzu),
Archery Tag (bitwy łucznicze) oraz Bubble Football. Wszystkie atrakcje
to całkowita nowość na polskim rynku rozrywki i doskonała alternatywa
dla standardowych zabaw, takich jak klasyczny paintball czy dmuchańce.
Interakcja między uczestnikami naszych gier to klucz do niezapomnianej
i udanej zabawy! Ponadto duża przepustowość, szeroka grupa
docelowa (już od 6 roku życia) oraz możliwość organizacji atrakcji w
każdym miejscu sprawiają, że to doskonały wybór na wszelkiego rodzaju
imprezy integracyjne, eventy firmowe, pikniki miejskie, kolonie czy obozy.

Profesjonalna organizacja imprez o charakterze militarnym prowadzone
przez byłych komandosów Formozy.
•
•
•
•
•

Szkolenia strzeleckie z broni ostrej.
Szkolenia z zagadnień antyterrorystycznych
Szkolenia survivalowe
Gry militarne - Dzień z wojska lub misja Herkules
Paintball - największe pola w Wielkopolsce jednorazowo może grać
do 100 osób
• OFF ROAD - imprezy i wyprawy po Polsce
• Mobilna strzelnica
Jesteśmy mobilni większość z naszych imprez możemy zrobić na
terenie całego kraju.

www.operacjalasertag.pl | www.facebook.com/OperacjaLaserTag

www.campformoza.pl

Operacja Laser Tag
Plecewice 92, 05-088 Brochów
tel.: 570 210 101, 792 569 248
operacjalasertag@gmail.com

Camp Formoza
tel.: 792 233 332
kontakt@campformoza.pl

event katalog 2018/2019

Jesteśmy całkowicie mobilni i obsługujemy wydarzenia na terenie
całego kraju. Zagraj z nami!

Atrakcje eventowe

ESCAPE ROOM NA EVENT W HOTELU
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ESCAPE ROOM to zabawa polegająca na rozwiązywaniu szeregu
różnorodnych zagadek wyzwalająca pokłady kreatywności, inteligencji
oraz umiejętności gry zespołowej.
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Doskonała forma rozrywki na eventy firmowe, imprezy integracyjne oraz
okolicznościowe. Zagadki instalujemy w pokojach hotelowych, a czas
ich rozwiązywania przewidziany jest na 60 minut. Wszystkie zagadki
przygotowane są w języku polskim i angielskim jednocześnie.
Wiedza zdobywana przez lata umożliwiła nam stworzenie zagadek
najwyższej jakości, które dzięki zastosowaniu zaawansowanych
technologii dostarczą niezapomnianych wrażeń oraz rozrywki na
najwyższym poziomie.

www.escapeservice.pl
Escape Service Tomasz Łysakowski
ul. Doroszewskiego 9/46, 01-318 Warszawa
tel.: 508 465 627
escapeservice.waw@gmail.com

Atrakcje eventowe

PINBALL STATION - FLIPPERY I ARCADE

Atrakcje eventowe

MAXI EMOCJE NA MINI JACHTACH
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MINIJACHTY to połączenie pasji oraz wieloletniego doświadczenia
żeglarskiego, które przekładamy na dostarczanie Państwu najlepszych
emocji i budowę wartościowych relacji.
Jako pierwsi - zapraszamy na przygodę na pokładzie najmniejszego
jachtu regatowego świata – Mini 230.
Oferujemy organizację regat, eventów oraz pływania rekreacyjnego
na jachtach jednoosobowych, przeznaczonych dla profesjonalistów,
amatorów, dzieci, a także osób niepełnosprawnych.
Pozytywne wrażenia gwarantujemy nawet na najmniejszych akwenach
i w mało wymagających warunkach. Z tego względu możemy być
również jedną z atrakcji Państwa eventu i dojechać ze sprzętem
w każde wskazane miejsce.
W celu reklamy i promocji Państwa marki umożliwiamy zamieszczanie
reklam na kadłubach jachtów, żaglach i na bojach regatowych.

www.pinstation.pl

www.minijachty.pl | www.mini230.pl

Mono Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 8a, 01-210 Warszawa
tel.: 694 327 137
pawel@pinstation.pl

Mini Jachty Mirosław Jakubek
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia
tel.: 794 664 488, 603 793 754
kontakt@minijachty.pl
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Posiadamy w ofercie blisko 60 w pełni sprawnych, odrestaurowanych
maszyn z lat 70, 80 i 90-tych. Każdy z naszych fliperów to inny
motyw graficzny, widowiskowa gra świateł oraz muzyka i dźwięki znane
z poprzedniej epoki. W ofercie posiadamy także szereg automatów typu
Arcade z oryginalnymi, klasycznymi grami jak np. Pac Man,Metal Slug,
Street Fighter. Nasze maszyny pozwalają odtworzyć nie powtarzalny
klimat salonów gier. Szeroki wybór tytułów pozwala na dopasowanie
odpowiedniego zestawu do dowolnego tematu Państwa eventu lub
imprezy. Nasza oferta obejmuje całą Polskę, przywieziemy, rozstawimy
i zapewnimy Państwu dobrą zabawę.

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

ZŁAP WIATR W ŻAGLE!

EKSKLUZYWNE STATKI W WARSZAWIE

Spółka Skłodowscy Yachting sp. z o.o. S.K.A. jest armatorem
100-letniego żaglowca STS Kapitan Borchardt. Wychodząc naprzeciw
potrzebom biznesu, organizujemy rejsy będące połączeniem integracji
oraz team - buildingu. Jest to proces tworzenia grupy zdolnej do
ścisłej współpracy i wykorzystywania efektu synergii, to zorganizowane
zajęcia, które powodują wzbogacenie relacji w grupie, jej budowanie,
integrowanie i nawiązywanie między jej członkami współpracy, zaufania,
a nawet przyjaźni. Drugim nurtem działalności Spółki jest Sail Trainingżeglarstwo jako sport z dużym potencjałem edukacyjnym, który wymaga
od uczestników zmierzenia się z wieloma trudnymi wyzwaniami,
aktywność, która inspiruje pewność siebie i uczy odpowiedzialności.
Sail Training wykorzystuje doświadczenie bycia na morzu do poznania
siebie, odkrycia ukrytych talentów i zrozumienia wartości pracy
w zespole zróżnicowanym zarówno pod względem narodowości, kultury,
religii, płci czy pochodzenia społecznego.

Dwa ekskluzywne i nowoczesne statki na imprezy lub integracje dla 12
osób/statek. Ciepłe, „skandynawskie” wnętrze, wygodne kanapy, które
można dowolnie ustawić lub wynieść. Idealne na integrację, warsztat
lub nietypową imprezę. Wyposażenie:
• 1000 W system audio (muzyka z płyt, MP3, telefonu, tabletu,…)
• 50 calowy telewizor (filmy, zdjęcia, prezentacje,..)
• Bar (ekspres do kawy, czajnik, lodówka). Możliwy catering.
• Światła dyskotekowe, lasery i „romantyczne” w sofach
Główny pokład - całkowicie zabudowany i przeszklony dużymi oknami
i drzwiami. W razie niepogody mamy ogrzewanie!
Górny pokład - słoneczny taras widokowy z leżakami.
Elegancka toaleta - z dużymi lustrami i umywalką.

www.kapitanborchardt.pl

www.po-wisle.pl

Skłodowscy Yachting Sp. z o.o. SKA
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin
tel.: 512 106 874, 668 531 517, 22 242 61 81
biuro@kapitanborchardt.pl

Po Wiśle Sp. z o.o.
ul. Hoża 86 lokal 410, 00-682 Warszawa
tel.: 536 777 536
info@po-wisle.pl
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Pływamy cały rok na Wiśle w Warszawie, ale też nad Zalew Zegrzyński
lub do Młocin (zależnie od stanu wody).

Atrakcje eventowe

MOTO EVENTY TYLKO Z NAMI!
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5 lat doświadczenia w organizacji imprez, kilkaset realizacji, praca
w górach, nad morzem, na nizinach i wyżynach. Z eventami zjeżdżamy
całą Polskę! Atrakcje dostarczamy na imprezy dla dzieci i dorosłych.
Nie boimy się pracy w trudnych warunkach - hale zakładowe, galerie
handlowe, czy też restauracje i hotele to dla nas codzienność.
Obsługujemy imprezy te mniejsze i większe, ale zawsze zapewniamy
dawkę adrenaliny i edukację przez zabawę.
Nasza uśmiechnięta ekipa, dostarczy Ci m.in.:
• symulator bolidu F1
• symulatory: wyścigowe, zderzeń, dachowania, pit-stopu
• pokazy driftu i gry autem w kręgle - EASYDRIFT
• rollercoaster z goglami wirtualnej rzeczywistości
• rowerowe oraz pluszowe miasteczko ruchu drogowego
Zapewniamy atrakcje, opiekę logistyczną, transport i obsługę podczas
eventu.
www.sympro.pl
SYMPRO.PL Sp. z o.o.
ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno
tel.: 506 285 041
biuro@sympro.pl

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

GOTOWANIE Z NAMI NIE JEST TRUDNE

TWOJE STUDIO SMAKU

Organizujemy eventy i warsztaty kulinarne w naszym Studiu Kulinarnym
w Warszawie ul. Kochanowskiego 23 Event z SUSHI to połączenie
spotkania z kulturą i kuchnią Japonii a każdy uczestnik przygotuje
dla siebie Sushi jako pełny posiłek. Uatrakcyjnimy spotkanie firmowe
organizując dla Was Sushi bar z Wami jako sushimasterzy. Z nami
Sushi nie jest trudne. Pracujemy na terenie całego kraju od 2008 roku.

Kulinarne Kreacje Studio Smaku to wyjątkowe miejsce na mapie
Krakowa, w którym odbywają się warsztaty kulinarne, eventy firmowe,
spotkania integracyjne i okolicznościowe, pokazy, prezentacje i sesje
zdjęciowe. Nasz zespół tworzą znani, doświadczeni kucharze i pasjonaci
gotowania.
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Gwarantujemy uczestnikom niezapomniane wrażenia, wspaniale
spędzony czas oraz kameralną i komfortową przestrzeń do degustacji.
Organizujemy również eventy i warsztaty w miejscu wskazanym przez
klienta na terenie całej Polski.
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Zapraszamy do współpracy!

www.sushiakademia.pl

www.kulinarnekreacje.com.pl

Studio Sztuki Kulinarnej
ul. Wolińska 17 lok. 2, 03-699 Warszawa
tel.: 517 707 606
kontakt@sushiakademia.pl

Kulinarne Kreacje Studio Smaku
ul. Urzędnicza 30, 30-051 Kraków
tel.: 575 049 272, 514 049 272
studio@kulinarnekreacje.com.pl

Atrakcje eventowe

DEGUSTACJE W NOWOCZESNYM WYDANIU

Atrakcje eventowe

POKAZY KULINARNE JAKUBA KURONIA!
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Nowoczesne degustacje to atrakcja, która powstała z pasji do
wyjątkowych alkoholi, rzemieślniczych trunków i regionalnych nalewek.
Jako jedyni w Polsce prezentujemy tak szeroką ofertę degustacyjną,
przy specjalnie przygotowanych do tego celu stołach degustacyjnych.
Atrakcja w postaci nowoczesnych degustacji świetnie sprawdza
się podczas organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń - spotkań
biznesowych, imprez firmowych, prywatnych przyjęć a także imprez
plenerowych. Każda degustacja jest traktowana indywidualnie
i z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Poprowadziliśmy do tej pory ponad 500 eventów w całej Polsce, co
gwarantuje doświadczenie oraz najwyższą jakość proponowanych
usług. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, wsłuchujemy się
w naszych partnerów biznesowych, wybieramy optymalne rozwiązania.
Masz pomysł, pomożemy go zrealizować! Czekamy na kontakt od Ciebie!

Zapraszamy Państwa do świata wyjątkowych doznań i nowoczesnych
degustacji.
www.degustacje.pl

www.kuron.com.pl

Degustacje.pl
ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów
tel.: 730 703 703
biuro@degustacje.pl

Gotuj z Kuroniem Jakub Kuroń
ul. Kochanowskiego 31/60D, 01-864 Warszawa
tel.: 533 117 230
bogumila@kuron.com.pl
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W swojej ofercie posiadamy stoły degustacyjne:
Whisky | Wine | Vodka | Beer (piwa rzemieślnicze) | Tincture (nalewki
regionalne)

Zapewniamy niezapomniane kulinarne show z udziałem Szefa Jakuba
Kuronia oraz zespołem doświadczonych kucharzy. Prowadzimy
praktycznie każdą formę eventu kulinarnego, poprzez: warsztaty
kulinarne, live cooking, szkolenia, konferansjerka, organizację pikników
czy stref smaku, podczas dużych festiwali.

Obsługa eventów

Obsługa eventów

MOBILNY BARISTA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

CATERING HOTEL BELLOTTO

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.

Dodatkowo oferujemy świeże soki z owoców, koktajle warzywne,
lemoniady oraz herbaty świata – wszystko tworzone wyłącznie
z naturalnych składników. Stawiamy na jakość i doświadczenie.

Catering Hotelu Bellotto sprawi, że udane przyjęcie zostanie na długo
zapamiętane przez uczestników. O sukcesie decyduje dopracowane
w najmniejszych szczegółach menu oraz profesjonalna obsługa.
Doświadczenie naszego zespołu w połączeniu z najwyższą jakością
używanych produktów gwarantuje perfekcyjną oprawę kulinarną. Zespół
Hotelu Bellotto zorganizuje doskonałe przyjęcie, zgodnie z Państwa
oczekiwaniami, w każdym miejscu i dla dowolnej liczby gości. W naszej
ofercie znajdują się śniadania biznesowe, lunche i przerwy kawowe
oraz uroczyste kolacje podczas gali i bankietów. Dysponujemy pełnym
zapleczem logistycznym i produkcyjnym, sprzętem cateringowym
oraz doświadczonym serwisem kelnerskim. Indywidualnie i precyzyjnie
podchodzimy do każdego zamówienia, co w efekcie daje wyjątkową
ofertę skrojoną na miarę, a przygotowane przez nas menu zachwyca
nieprzeciętnym smakiem.

www.perfect-service.biz

www.catering.hotelbellotto.pl
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Branding – Twoje logo:
• na powierzchni kawy
• na kubkach jednorazowych
• na fartuchach baristy
• na obiciu baru

Perfect Service
ul. Żytnia 7/9, 31-408 Kraków
tel.: 533 121 299
perfectservice.info@gmail.com

Catering Hotel Bellotto
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel.: 660 406 480
catering@hotelbellotto.pl

Obsługa eventów

KULINARIA EVENTOWE NR. 1 W POLSCE
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Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe, świadczone
na terenie całej Polski. Obsługujemy gale, kongresy, konferencje,
eventy firmowe, szkolenia oraz przyjęcia okolicznościowe. Zapewniamy
kompleksową usługę – począwszy od spersonalizowanego menu,
poprzez aranżację stołów i bufetów, po obsługę kelnerską i barmańską,
sprzęt cateringowy oraz logistykę. Dostarczamy wyjątkowe
i niebanalne rozwiązania kulinarne, niezależnie od miejsca i liczby osób.
Propozycje menu i usług towarzyszących dostosowujemy do budżetu,
indywidualnych sugestii i charakteru imprezy. Pracujemy wyłącznie na
najlepszych produktach od zaufanych dostawców. Nasza kuchnia to
400 m2 zaplecza produkcyjnego, wyposażonego w nowoczesny sprzęt
i nowatorskie rozwiązania technologiczne.

Deli Catering
ul. Algierska 17D, 03-977 Warszawa
tel.: 22 599 45 60
catering@delicatering.pl
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www.delicatering.pl
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PERFEKCJA • ELEGANCJA • JAKOŚĆ
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Mazurkas Catering 360° jako lider usług cateringowych w Polsce
od 2001 r. obsługuje największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia,
także na szczeblu dyplomatycznym. Niezależnie od tego czy organizują
Państwo kameralne spotkanie czy wydarzenie dla kilku tysięcy osób,
elegancką galę, koktajl, kongres, konferencję, targi czy piknik,
zapewnimy Państwa gościom usługę najwyższej jakości, dopasowaną
do charakteru eventu.
Świadczymy nasz usługi w wielu znanych i prestiżowych lokalizacjach
w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu,
Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Bydgoszczy, Lublinie, Płocku czy Gdańsku.
Oferta Mazurkas Catering 360° to fuzja smaków na każdą okazję!
Niepowtarzalne dania oraz idealnie skomponowana oprawa
uroczystości, nadają niebanalny charakter każdemu spotkaniu.
www.catering.mazurkas.pl
Mazurkas Catering 360°
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 721 47 73
catering@mazurkascatering.pl

Obsługa eventów

NIEZAWODNOŚĆ I WIEDZA EKSPERTÓW
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Belvedere Catering by Design to 26 lat doświadczenia w obsłudze
niecodziennych eventów, przygotowywanych na specjalne okazje, nawet
dla kilku tysięcy osób.
Catering Belvedere to połączenie wiedzy i doświadczenia szefów kuchni,
niezawodności zespołu operacyjnego i kompleksowej oferty logistycznej.
Szyte na miarę menu, indywidualne podejście do każdego Klienta
i eventu, wysoka jakość usługi potwierdzona opiniami naszych Klientów
– to najważniejsze wyróżniki Belvedere Catering by Design.

Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.
ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa
tel.: 22 55 86 700
catering@belvedere.com.pl
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www.cateringbydesign.pl
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C AT E R I N G S E R V I C E

PASJA. PERFEKCJA. DOŚWIADCZENIE.
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Ponad 20 lat temu ekipa Sheraton Warsaw po raz pierwszy przygotowała
catering poza hotelem i tak narodził się samodzielny dział Outside
Catering hotelu Sheraton, który tworzy dla Was niezapomniane eventy
aż do dziś. Uroczyste gale, wydarzenia w biurach, czy spotkania na
świeżym powietrzu dla 5 czy 5 tys. uczestników - zawsze gwarantujemy
serwis na najwyższym poziomie i to w całej Polsce.
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Dziękujemy za te wspólne 20 lat!

www.sheratoncatering.pl
Sheraton Catering Service
tel.: 22 450 69 12
kontakt@sheratoncatering.pl

Obsługa eventów

KOMPLEKSOWE USŁUGI CATERINGOWE
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FIESTA Catering to synonim świadomej i dobrze zarządzanej firmy
cateringowej, która z dużym sukcesem realizuje usługi cateringowe na
terenie całej Polski.
W tym roku obchodzimy 15 lecie naszej działalności, zdobyliśmy
tym samym ogromne doświadczenie w obsłudze imprez, eventów,
konferencji i uroczystości okolicznościowych.
Naszym największym osiągnięciem i celem jaki stawiamy sobie na
kolejne lata, jest nie tylko zdobywanie nowych klientów ale także,
a może przede wszystkim, utrzymanie partnerskich relacji z obecnymi
Klientami i stała długofalowa współpraca.

www.fiesta.com.pl
Fiesta Catering Sp. z o.o. Sp. K.
al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
tel.: 509 777 721, 22 862 93 75
catering@fiesta.com.pl
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Od lat jesteśmy wierni swojemu unikalnemu stylowi i wierzymy, że
zapewni to nam kolejne sukcesy i pozwoli z satysfakcją świadczyć usługi
cateringowe na najwyższym poziomie.

Obsługa eventów

OBSŁUGA CATERINGOWA KLASY PREMIUM
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Dziesiątki imprez masowych, setki wydarzeń biznesowych, tysiące
pracowników odpowiedzialnych za sprawną realizację wydarzeń, miliony
zadowolonych Gości rocznie – witajcie w świecie Prestige Venues & Events.
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Naszą misją jest realizacja kompleksowych usług cateringowych na
najwyższym poziomie. Stoimy za sukcesem wydarzeń organizowanych
przez naszych Klientów, oferując im to, co mamy najlepsze – doskonałą
kuchnię, w której najważniejsze są najwyższej próby wrażenia smakowe,
a także niezrównane doznania wizualne i estetyczne. Nasz zespół
zabierze Twoich Gości w kulinarną podróż w ślad za najgorętszymi
trendami kulinarnymi z całego świata. Skontaktuj się z nami i poznaj
naszą wyjątkową ofertę cateringową klasy premium na każdą okazję!

www.sodexoprestige.pl
Prestige Venues & Events
PGE Narodowy
al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
tel.: 693 321 852
events@sodexoprestige.pl

Obsługa eventów

CATERING DLA
WYMAGAJĄCYCH
Kompleksowość działań, stawia nas pośród
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największych firm w kraju.
Nasz flagowy podmiot GrandPrix - Catering
dla wymagających, to uznana marka w kategorii
cateringu eventowego i korporacyjnego.
Uzupełnieniem oferty jest Coffee Lunch Service marka specjalizująca się w cateringu konferencyjnym.

ul. Żytomierska 5
03-360 Warszawa
514 451 918
www.pgc.catering

DO GRUPY NALEŻĄ:
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POLSKA
GRUPA
CATERINGOWA
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fesjonalna.tv

PROFESJONALNA.TV LUKSUS PROFESJONALIZMU
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Dajemy Ci luksus obsługi medialnej, która sprawia, że zarabiasz więcej.
Poza pieniędzmi zyskujesz wiernych sponsorów, którzy widząc nasze
działania dostrzegają Twój trud organizatorski jak nigdy dotąd. Mamy biura
w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Toruniu, a nasz szef ma na imię Iwo.
Jesteśmy od tego byś zarobił na swoim wydarzeniu co najmniej
2x więcej niż dotychczas. Realizujemy transmisje wielokamerowe do
Internetu, zintegrowane z międzynarodowym systemem płatności,
analizą marketingową, analizą sprzedażową, oraz mnożeniem zysków
przez wiele dni po evencie poprzez innowacyjne rozwiązania VOD jakich
nie ma Twoja konkurencja. Nasz 20-osobowy zespół to gwarancja
sukcesu, a nasze relacje z wydarzeń to najprawdopodobniej najbardziej
„sponsorolepne” produkcje w Polsce. Ponadto mamy unikalną w skali
Europy atrakcję eventową i 1613 zrealizowanych zleceń medialnych.
www.profesjonalna.tv
Profesjonalna.tv
Siedziba Stadion Narodowy
ul. Poniatowskiego 1, Warszawa
tel.: 507 248 289
kontakt@profesjonalna.tv

Obsługa eventów

UNIKALNA ATRAKCJA WSZELKICH IMPREZ!
Mobilne studio przenosi gości Twojego
wydarzenia do cyfrowej rzeczywistości,
bez nakładania okularów!
Unikalna atrakcja realizowana
jest z użyciem wirtualnych światów
i technologii LIVE-GREENSCREEN.

Studio zajmuje 3x4 metry, jest budowane
w dowolnym miejscu w ciągu 40 minut.
Obsługuje 50 uczestników na godzinę!
Tematyka? Od kinowych hitów filmowych,
przez tła podróżnicze, bajki, teledyski, na
wszelkich formach abstrakcyjnych kończąc.

Wszystko jest rejestrowane w czasie rzeczywistym i może być na żywo
wzbogacone o dowolne loga, grafiki sponsorskie itd.
Gotowe filmy można oglądać online, pobrać z serwera lub dostać na miejscu.
83

Szczegóły i wycena
507284289
www.profesjonalna.tv
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Uczestnik staje na zielonym tle i widzi
na żywo na ekranie obok wirtualny świat.
Mając do dyspozycji gadżety i zmienne
oświetlenie może zaszaleć nagrywając
pozdrowienie, odgrywając rolę lub robić
cokolwiek zapragnie - forma krótkiego wideo
daje znacznie więcej możliwości
niż przestarzałe fotobudki.
Gdyby zabrakło pomysłów - cały czas
czuwa animator.

Obsługa eventów

#KAWASAMASIENIEZROBI
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Colours of Coffee zapewnia świetną kawę branży eventowej od prawie
10 lat. Zaufanie zadowolonych klientów pozwala nam realizować
zarówno kameralne warsztaty z mistrzami kawowego kunsztu jak
i konferencje na setki osób zarówno w Polsce jak i za jej granicami.
Dysponujemy estetycznymi barami, dopasowanymi do charakteru
każdego wydarzenia. Nasz zespół to profesjonalni bariści
z osobowością, pasją oraz pozytywną energią. Dbają nie tylko o kawę
wykończoną wzorem latte art, ale przede wszystkim o serwis z klasą,
który docenią wszyscy goście. Nasz kunszt to gwarancja udanej
konferencji, branżowych targów czy imprezy firmowej.
OFERUJEMY
• innowacyjne mobilne bary kawowe
• kawę jakości specialty
• warsztaty kunsztu baristy
• dodatki: lemoniady, koktajle, nitro coffee, cold brew
www.coloursofcoffee.pl
Colours of Coffee
ul. Korotyńskiego 5 lok. U3, 02-121 Warszawa
tel.: 882 080 000
info@coloursofcoffee.pl

Obsługa eventów

KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OBSŁUGA
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Oferujemy wynajem hostess i hostów na terenie całego kraju. Zajmujemy
się obsługą wydarzeń organizowanych przez agencje eventowe
i reklamowe oraz wspieramy klientów indywidualnych. Nasza agencja
znana jest z profesjonalizmu i realizacji usług na wysokim poziomie.
W naszym zespole znajdują się jedynie osoby sumienne, punktualne,
oraz kreatywne. Miła aparycja i komunikatywność jest naszym
standardem. Zespół hostess i hostów jest zawsze indywidualnie
dobierany do rodzaju przedsięwzięcia, dzięki czemu wpasuje się on do
wszystkich wskazanych wymagań i preferencji. Jeśli zależy Państwu na
profesjonalnym podejściu, satysfakcjonującej obsłudze to zapraszamy
do kontaktu z naszą agencją. Od lat dbamy o satysfakcję naszych
Klientów, a przede wszystkim o komfort i zadowolenie ich Gości.

Creative Agency Agencja Hostess i Hostów
ul. Babiego Lata 9b/4b, 53-020 Wrocław
tel.: 781 022 443
kontakt@creative-agency.pl
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www.creative-agency.pl
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ !
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PROFESSIONAL EVENT to warszawska agencja hostess, modelek
i fotomodelek, działająca na terenie całej Polski. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu, wiedzy i rzetelności, gwarantuje najwyższą jakość
i niezawodność realizowanych działań, korzystne warunki finansowe
oraz skuteczne wsparcie procesu komunikacji przedsiębiorstw
z rynkiem. Obok starannie wyselekcjonowanych i przeszkolonych
hostess i modelek, integralną częścią usług jest udostępnienie
lub zaprojektowanie strojów dla zatrudnianych osób. Elastyczność
i szybkość działania, indywidualne podejście oraz bogata i zróżnicowana
oferta pozwalają dostosować usługi do aktualnych potrzeb i możliwości
każdego potencjalnego klienta. Agencja zajmuje się m.in. obsługą
i koordynacją targów, konferencji, spotkań biznesowych i imprez
okolicznościowych (gale, bankiety, koncerty), a także pokazów mody,
sesji zdjęciowych i teledysków.
www.professionalevent.pl
PE Krystyna Głowacka
Al. Rzeczypospolitej 27 c lok. 36, 02-972 Warszawa
tel.: 501 170 777, 510 70 60 51
agencja@professionalevent.pl

ZDJĘCIA, KTÓRE MÓWIĄ

WIĘCEJ NIŻ SŁOWA

ZAUFA LI NAM

między innymi: Milewski i Partnerzy, Success Resources,
Momentum Trainers, Vantis Holding, Rowińska Business
Coaching, MSTeam, DuoLife, 360sbc, Andy Harington, Sebastian
Kotow, Architekci Umysłu, Polski Rentier, Jakub B. Bączek,
Toyota, Łukasz Jakóbiak, G2A, Wiadomości Handlowe, Food
Forum, Magazyn Online Marketing

WWW.SHOOTIT.PL

FOTOGRAFIA

EVENTOWA

Witosław Rusinek

Mirosław Jarosz

791 741 826

604 445 185
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MOC&ARTGROUP
CREATIVE MEDIA PRODUCTION HOUSE

EVENTOWY DOM PRODUKCYJNY FOTO&VIDEO
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Specjalizujemy się w dokumentacji fotograficznej i filmowej na potrzeby
eventów.
Event marketing jest obszarem na którym działamy od ponad 10
lat, realizując setki projektów. Nasze produkcje fotograficzne,
filmowe i prezentacyjne realizujemy z wykorzystaniem najnowszych
rozwiązań i technologii zarówno na etapie realizacji jak i postprodukcji.
Przygotowujemy filmy korporacyjne, animacje 2D i 3D oraz oprawę
multimedialną eventów. Prowadzimy transmisje internetowe oraz
realizacje wielokamerowe. Oferujemy również atrakcje eventowe
VR i foto&video takie jak greenbox, warsztaty filmowe, malowanie
światłem i inne. Posiadamy największy wybór fotobudek w Polsce.
W trakcie eventu drukujemy zdjęcia, również na koszulkach, kubkach
itp. Wspieramy klientów w dążeniu do marketingowej doskonałości.
www.mocartgroup.pl
Moc&ArtGroup
ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa
tel.: 665 332 444
info@mocartgroup.pl

Obsługa eventów
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PAKUJEMY I PROJEKTUJEMY PREZENTY

NAJSTARSZA MANUFAKTURA CZEKOLADY W SZWAJCARII
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Każdy, nawet najskromniejszy, prezent zyskuje dzięki ładnemu
opakowaniu. Nie każdy jednak potrafi sam zadbać o eleganckie
pudełeczko, piękny papier i wstążki. Dlatego najlepiej powierzyć to
fachowcom. Royal Packing jest rodzinną firmą specjalizującą się
w pakowaniu prezentów. Projektujemy pudełka, papiery ozdobne i dodatki
dobierając je indywidualnie do każdego zamówienia. Firma realizuje
zarówno pojedyncze zamówienia, jak i hurtowe. Do dyspozycji klientów
mamy setki pudełek i ozdobnych papierów dostępnych w naszych
salonach. Zapewniamy dowóz w wyznaczone miejsce. Organizujemy
także stoiska do pakowania prezentów. W ofercie posiadamy również
organizację warsztatów pakowania prezentów dla firm.

Dwa wieki tradycji i bycie legendą Genewy zobowiązuje:
•
•
•
•
•
•

XIX-wieczne receptury i smaki
Najwyższa szwajcarska jakość
Wielka marka i magia historii do opowiedzenia
Liczne nagrody w renomowanych międzynarodowych konkursach
Personalizacja
Limitowana produkcja na ekskluzywne rynki

Szwajcarska kultura czekolady wzbudza poruszenie i zachwyt wśród
gości, a czekolada będzie zawsze eleganckim dodatkiem do spotkania
czy gali. Kto nie chciałby spróbować jak smakowała szwajcarska
czekolada w dziewiętnastym wieku?
W sprawach porad i zakresu usług zapraszamy do kontaktu.

www.royalpacking.pl
Royal Packig - Pakowanie prezentów
ul. Obrzeżna 1 lok U13, 02-691 Warszawa
tel.: 601 301 063
kontakt@royalpacking.pl

www.skladyczekolady.pl
SSC Distribution
ul. Kielecka 46/9, 02-530 Warszawa
tel.: 602 306 341
krzysztof.sankowski@SSC-distribution.pl

MIROSŁAW RIEDEL

prezenter telewizyjny
konferansjer
reżyser
aktor

Szukasz doświadczonego
konferansjera lub
pomysłu na event?

Zapraszam do kontaktu
531 704 444
www.mirekriedel.pl
kontakt@mirekriedel.pl

Obsługa eventów

BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOJEJ FIRMY
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RS-PROTECT to zespół specjalistów z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i ochrony zdrowia.
Poczuj się jak STRAŻAK poruszaj się w zadymionym pomieszczeniu,
naucz się współpracy w zespole, znajdź poszkodowanego, ugaś
prawdziwy pożar, zobacz jak groźny jest dezodorant, sprawdź czy
wodą można zgasić pożar oleju. Pragniesz czegoś więcej: pożarów
samochodów, wybuchów butli z gazem zadzwoń zobaczymy co da
się zrobić, oczywiście zawsze bezpiecznie dla Ciebie i dla środowiska
z wykorzystaniem naszych symulatorów.
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Chcesz uratować życie kolegi, a może własnego dziecka. Przećwicz to
na naszych symulatorach, poczuj się jak RATOWNIK MEDYCZNY.
Wszystkie realizowane przez nas szkolenia zawsze praktycznie
z wykorzystaniem najnowszych osiągnieć techniki.
www.rs-protect.com.pl
RS-Protect
ul. 1-go Maja 6, 08-200 Łosice
tel.: 531 998 112
biuro@rs-protect.pl

Obsługa eventów

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU
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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
transportu VIP.
We speak English.

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

Techniki eventowe

Techniki eventowe

TWARDO STĄPAMY NAWET PO BŁOCIE

OBSŁUGA ENERGETYCZNA IMPREZ

Vittex Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą i wynajmem płyt z polietylenu
PE-UHMW w trzech rozmiarach XL-mat (8m2) L-mat (6m2) i M-mat
(3m2). Płyty są innowacyjnym i niezawodnym produktem skutecznie
zastępującym dotychczas wykorzystywane płyty betonowe czy
podkłady drewniane.Przewaga wynika z możliwości wielokrotnego
użycia płyt, łatwości rozkładania ale przede wszystkim z logistyki
związanej z transportem. Płyty „eventowe” M-mat mają nośność do
80t na m2 i chronią podłoże jako tymczasowe drogi transportowe,
powierzchnie posadowienia scen podczas imprez masowych
i sportowych. Wykorzystywane do ochrony trawników jako chodniki,
drogi dostępu, podłogi w namiotach, drogi dojazdowe i parkingi.Czy
potrzebujesz ułożyć drogę tymczasową, zabezpieczyć nawierzchnię
czy stworzyć ciąg pieszo-jezdny podczas koncertu możesz polegać na
naszym doświadczeniu i zaangażowaniu, ponieważ my zawsze stoimy
na pewnym gruncie!

Zajmujemy się kompleksową obsługą energetyczną oraz wynajmem
sprzętu:

www.vittex.pl

www.zasilania.com
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Vittex Sp. z o.o.
ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa
tel.: 787 998 560
biuro@vittex.pl

•
•
•
•
•
•

Kable jedno i trójfazowe
Rozdzielnie wszelkiego rodzaju
Najazdy kablowe – Adam Hall oraz Guard Dog Checkers
Ogrzewanie Elektryczne i Olejowe
Oświetlenie Techniczne
Agregaty prądotwórcze od 1 kW do 2000 kW

Profesjonalne podejście, Młody profesjonalny zespół oraz duże zaplecze
Magazynowe pozwalają nam realizować każde zlecenie.

TechnoStage
ul. Księcia Józefa 24, 30-206 Kraków,
tel.: 691 570 225, 661 555 496
dawid@technostage.com, mkordys@zasilania.pl

Techniki eventowe

Techniki eventowe
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TECHNIKA ESTRADOWA I EVENTOWA

WYNAJEM I SPRZEDAŻ EKRANÓW LED

Zajmujemy się kompleksową obsługą techniczną eventów, koncertów,
pokazów mody i innych wydarzeń gdzie niezbędna jest technika
sceniczna. Technika estradowa to nasza pasja poparta ogromnym
wieloletnim doświadczeniem.
Nagłośnienie: dysponujemy najnowocześniejszymi systemami
dźwiękowymi do nagłośnienia każdego eventu, koncertu czy innego
wydarzenia artystycznego
Oświetlenie sceniczne i architektoniczne: korzystamy z urządzeń
spełniających wszystkie nawet najbardziej zaawansowane ridery
techniczne artystów
Multimedia: zapewniamy wszystkie możliwe środki przekazu obrazu
łącznie z ekranami diodowymi o pixelu 2mm
Sceny i konstrukcje: zbudujemy każdą scenę i zadaszenie
Scenografia: nasze scenografie można zobaczyć na wielu eventach
i w programach tv

LEDCITY oferuje wynajem i sprzedaż Ekranów LED, realizację wideo na
żywo podczas eventów, streaming.
Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy:
• Ekran LEDCITY P2HD z Black SMD indoor o wyjątkowym kontraście,
nawet w jasnych pomieszczeniach
• Ekran LEDCITY P4HD outdoor o dużej powierzchni – idealny,
aby stworzyć niepowtarzalną scenografię Twojego eventu
• Ekrany LEDCITY w Pixelach P6 i P8 Real zamontowane na
przyczepach, dzięki czemu są w pełni mobilne i łatwe w montażu
• Profesjonalny sprzęt realizacji wizji - mixery Roland HD, kamery
Gwarantujemy fachowe doradztwo przy doborze sprzętu oraz
profesjonalną obsługę.
LEDCITY - Kompleksowa obsługa multimedialna:
Eventów | Koncertów i Festiwali | Konferencji i targów | Kina
plenerowego | Stref kibica | Imprez sportowych |

www.astralconcert.pl

www.ledcity.pl
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Astral Concert
Biuro: ul. Radecka 3, 01-993 Warszawa
Magazyn i produkcja: Al. Prymasa Tysiąclecia 62, Warszawa
tel.: 501 020 522, 503 612 132
office@astralconcert.pl

LEDCITY
Stróże 335A, 33-331 Stróże
tel.: 12 413 81 27, 609 146 841
biuro@ledcity.pl

Techniki eventowe
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KREATIVA ... IDEAS, NO LIMIT !

OBSŁUGA TECHNICZNA I SCENOGRAFICZNA IMPREZ

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. Kreujemy, wizualizujemy i wykonujemy wspólnie
wypracowane wizje, dostosowując je do założeń budżetowych
i technicznych. Głównym celem Kreativy jest dostarczanie spójnej
koncepcyjnie wizji scenograficznej wydarzenia oraz aranżacji całej
przestrzeni – dobór mebli, dekoracji, florystyki. Pracownię Kreativę
tworzy grupa przyjaciół. Skupiamy doświadczenia zarówno pracy
korporacyjnej, realizacyjnej i jak twórczej.

Nasza firma od 20 lat stawia sobie za cel dostarczenie Klientowi
pełnej i komfortowej usługi z zakresu obsługi technicznej każdego
organizowanego wydarzenia. Stale rozbudowujemy bazę sprzętu
i poszukujemy nowych, atrakcyjnych rozwiązań, które zadowolą rosnące
wymagania rynku.

event katalog 2018/2019
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Wyróżniają nas bezprzewodowe dekoracje świetlne, z pełną
możliwością sterowania oświetleniem, co pozwala osiągnąć niezwykłe
efekty dekoracyjne tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe.
Naszą misją jest doskonalenie oferty tak, by nasz Klient otrzymał
pełen wybór możliwości i kompletny support w jednym miejscu.
Od ciekawego projektu po efektowną, bezproblemową realizację.
Państwa komfort to dla nas największa satysfakcja!
Zapraszamy do zapytań

www.pracowniakreativa.com.pl
Pracownia Kreativa
ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
tel.: 660 013 338 (Renata Razmuk)
r.razmuk@pracowniakreativa.com.pl

www.eventroom.pl
EventRoom Filip Hamerla
ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa
tel.: 22 424 26 26
biuro@eventroom.pl

Techniki eventowe

OBSŁUGA TECHNICZNA EVENTÓW
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Firma obecna od wielu lat na rynku usług AV w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. W ramach oneAVteam, ściśle współpracuje
z partnerami z Węgier, Czech, Słowacji i Austrii – jako członek
międzynarodowej grupy posiada magazyny sprzętu w różnych
lokalizacjach, zapewnia obsługę techniczną kilku tysięcy eventów rocznie
i jest partnerem wielu obiektów eventowych w Polsce i za granicą.
Brill AV Media posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
specjalistycznych technologii wideo, a także realizacji i odpowiedniego
doboru nagłośnienia, oświetlenia oraz usług konferencyjnych takich jak:
tłumaczenia, głosowania i wideokonferencje. Kompleksowo obsługuje
każdy event, zapewniając pełne spektrum urządzeń technicznych, jak
i profesjonalne doradztwo na każdym etapie organizacji wydarzenia.

www.brillavmedia.pl
Brill AV Media Sp. z o.o
ul. Kolejowa 9/11, 01-217 Warszawa
tel.: 22 631 80 91
biuro@brill.pl

Techniki eventowe

#LIVECREATION
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VES (Grupa TRIAS) od ponad 20 lat realizuje najbardziej złożone
technologicznie wydarzenia w Polsce jak i poza granicami kraju. Obok
wiedzy technologicznej i wieloletniego doświadczenia w branży event
engineeringu spółka posiada pokłady kreatywności i pomysłów, dzięki
którym ich realizacje zadziwiają i wytyczają nowe trendy w branży.
W swoich realizacjach wykorzystują najnowsze technologie pozwalające
na tworzenie niepowtarzalnych efektów wizualnych. Pięciowymiarowe
i ruchome projekcje, największe mappingi w kraju, praca w środowisku
wysokich rozdzielczości to wyzwania, które z sukcesami podejmuje
spółka. VES odpowiadał za oprawę multimedialną m.in. takich wydarzeń
jak: trasa koncertowa Męskiego Grania, Open’er, Ceremonia Otwarcia
The World Games, OWF, Gala Fryderyk, Multiwidowisko FLOW,
Paszporty Polityki, Gala Panattoni Europe, Bestsellery Empiku.

www.ves.pl | www.livecreation.pl
VES Sp. z o.o.
ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa
tel.: 22 839 49 35
ves@ves.pl

Techniki eventowe

SPEKTAKLE LASEROWO-MULTIMEDIALNE
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Wiodący partner w zakresie pokazów laserowo-multimedialnych,
video mappingu 3D, ekranów i fontann wodnych, oświetlenia
architektonicznego i efektów specjalnych. Nasze widowiska to
niezapomniane, zapierające dech w piersiach spektakle światła, dźwięku
oraz efektów specjalnych. Każdy z tych elementów pokazu dostarcza
niezapomnianych wrażeń, a ich połączenie w jedną spójną całość tworzy
dynamiczny i niezapomniany spektakl. Nasze wieloletnie doświadczenie
oraz zaplecze sprzętowe pozwala nam na podjęcie się praktycznie
każdej realizacji. Nie ma znaczenia czy jest to mała, kameralna impreza
prywatna czy firmowa, konferencja, sztuka teatralna czy wielka impreza
masowa czy też festiwal światła - nasz pokaz zawsze zorganizowany
jest na najwyższym poziomie artystycznym jak i z dbałością
o bezpieczeństwo widza. Posiadamy jedyne w Polsce fontanny wodne
palące się żywym ogniem HIT 2018!!!
www.visualsensation.pl | www.facebook.com/visualsensation
Visual Sensation Laser shows & technologies Jarosław Nadolny
ul. Główna 2, 64-117 Krzycko Małe
tel.: 65 533 18 90, 601 970 340
info@visualsensation.pl

Wyposażenie eventów

PRESTIŻOWA PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA
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W LOUNGETIME® przygotowujemy dla klientów ekskluzywne
i wyjątkowe wydarzenia.
Zaaranżujemy, wyposażymy i przekształcimy dowolne
zapewniając wspaniałą oprawę organizowanego eventu.

miejsce,

Jako jedyni w Polsce posiadamy luksusową przestrzeń wystawienniczą
AirClad®. Ta mobilna jednostka, poprzez swój niepowtarzalny design
wyróżni Państwa firmę na prestiżowych imprezach branżowych.

Zapraszamy do niezobowiązujących konsultacji!
www.loungetime.pl
Meble Eventowe Loungetime
ul. Kamienna 12, 31-403 Kraków
tel.: 660 96 97 36, 512 69 41 42
biuro@loungetime.pl
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Usługi świadczymy w kraju i za granicą, kompleksowo pomagając
klientom indywidualnym i biznesowym. Do tej pory zaufali nam m.in. ING
Bank Śląski, BMW, Lexus, MAN, Ernst&Young, DaVinci Media GmbH,
Asseco Poland, Oknoplast, Audi.
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DŹWIĘK ŚWIATŁO OBRAZ – NOWA JAKOŚĆ

PAP-ART.PL - STATUETKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Zajmujemy się importem, produkcją i sprzedażą niestandardowych
gadżetów reklamowych. Specjalizujemy się w produktach: dźwiękowych,
świetlnych i zawierających wyświetlacze LCD.

Pap-Art.pl od ponad 25 lat tworzy statuetki i nagrody na najważniejsze
wydarzenia w Polsce.

Zaproszenia dźwiękowe / kartki dźwiękowe
drukowane, mówiące po otwarciu zaproszenia z dowolnym dźwiękiem
Foldery / zaproszenia z wyświetlaczem LCD
zawierające małe ekrany LCD wyświetlające nagrany film z dźwiękiem
Moduły dźwiękowe do pudełek
emitujące dźwięk po otwarciu pudełka, np. z upominkiem
Opaski LED - zdalnie zmieniane kolory
świecące opaski silikonowe dla uczestników dowolnego wydarzenia.
Możliwość podziału na grupy i oddzielnego sterowania kolorami.
Przeznaczone do realizacji efektów świetlnych z publicznością.

Wszystkie nasze prace tworzymy wyłącznie na podstawie indywidualnych
projektów przygotowanych specjalnie dla naszych Klientów.

www.play4fun.com.pl | www.led4fun.com.pl

www.pap-art.pl

Play4fun Radosław Os
ul. Złotej Rybki 6, 65-012 Zielona Góra
tel.: 606 305 070
biuro@play4fun.com.pl

Pap-Art.pl
tel.: 662 029 888
biuro@pap-art.pl
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Specjalizujemy się w tworzeniu nagród wykonanych z mosiądzu
tradycyjną technologią odlewniczą - często również łączymy takie
materiały jak brąz, mosiądz, aluminium, srebro, szkło, drewno, bursztyn
- nasze możliwości są nieograniczone.
Gwarantujemy bezwzględną terminowość wykonywanych zleceń.
Ceny ustalane są indywidualnie i uzależnione są od ilości oraz stopnia
trudności realizacji.

Wyposażenie eventów

LEŻAKING - LEŻAKI ALUMINIOWE XXL
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FLOTA REKLAMOWA TWOJEJ FIRMY
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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.

Wszystkie modele produkowane są na oficjalnych licencjach koncernów
motoryzacyjnych z zachowaniem ogromnej dbałości o detale i wyposażone
w wysokiej jakości komponenty elektroniczne, gwarantujące długotrwałą
i energooszczędną pracę oraz precyzję prowadzenia.

www.leżaking.pl

www.automotogadzet.pl

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

Auto Moto Gadżet - Kusha
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: 22 448 05 22
biuro@automotogadzet.pl
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Charakterystyka:
• 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.

Licencjonowane samochody firmowe dla klientów i pracowników:
pamięci USB, myszki komputerowe, głośniki Bluetooth, klawiatury
bezprzewodowe, plecaki, walizki, lunch boxy i innne. W ofercie
produkty na licencjach: Alfa Romeo, Audi, Aston Martin, Bentley,
BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover,
Lamborghini, Lotus, MAN, Maserati, Mercedes-Benz, McLaren,
Mini, Nissan, Pagani, Subaru, Toyota, Triumph, Volkswagen, Volvo.

Wyposażenie eventów

GRUPAHALO – STROJE DLA HOSTESS
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Zajmujemy się projektowaniem i realizacją strojów i tekstyliów na eventy,
konferencje oraz imprezy sportowe. Możemy pochwalić się współpracą
z wiodącymi polskimi i zagranicznymi markami. 15-letnie doświadczenie
w branży sprawiło, że wykonamy każdy asortyment odzieżowy: stroje
dla hostess, uniformy dla kelnerów, kostiumy teatralne, odzież
reklamową dla teamów, stroje dla tancerzy i cheerleaderek. Realizujemy
również poduszki z logo, obrusy, zasłony, pokrowce i pufy drukowane
cyfrowo. Projekty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych
klientów pod kątem fasonu, rozmiaru i kolorystyki. Obok dużych zleceń
wykonujemy również jednostkowe zamówienia. Współpracujemy
z firmami na terenie całego kraju. Gwarantujemy terminowość, wysoką
jakość wykonania i użytych surowców. Zapraszamy do współpracy.

www.strojedlahostess.pl
GRUPAHALO s.c.
ul. Pabianicka 56/1, 93-513 Łódź
tel.: 502 270 050, 508 318 012
gh@grupahalo.com.pl
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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.

Jesteśmy firmą, którą tworzą ludzie z pasją, stale powiększającą grono
zadowolonych klientów.

www.hale-namioty.com.pl

www.eventowemeble.pl

ECOPOL
Piotrowice Polskie 9, 57-211 Ciepłowody
tel.: 691 608 613
biuro@ecopol24.pl

EventoweMeble.pl
tel.: 507 322 866, 518 656 822
kontakt@eventowemeble.pl

Mamy do zaoferowania gamę mebli eventowych w całości wykonanych
z palet, których nieszablonowy design jest gwarancją oryginalnej oprawy
każdej imprezy. Posiadamy także efektowne namioty - typu gwiazda,
które idealnie sprawdzają się w przypadku organizacji rozmaitych
eventów plenerowych.
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EventoweMeble.pl to:
• Wysoka jakość mebli i akcesoriów
• Własna flota samochodów dostawczych
• Profesjonalna obsługa
• Indywidualne podejście do klienta
• Stały kontakt 24/7

Wyposażenie eventów

STAR EVENT – TWOJA WYPOŻYCZALNIA
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Star Event to czołowa wypożyczalnia mebli oraz akcesorii eventowych.
Z siedzibą w Warszawie od lat tworzymy wyjątkowe strefy VIP, aranżacje
konferencyjne oraz scenografie. Nieustannie wprowadzając nowe
rozwiązania utrzymujemy ten sam, najwyższy poziom profesjonalizmu.
Nasz kreatywny a zarazem doświadczony zespół sprosta każdemu
wyzwaniu i oczekiwaniom Klienta.Jesteśmy liderem w sektorze mebli
eko oraz plenerowych, które podbijają serca uczestników wszelkich
wydarzeń. Nasze realizacje cechują się dużą uwagą poświęconą
detalom oraz niezmiennie wysokim standardem usług.
By zapewnić najwyższy standard usług, od złożenia zamówienia aż po
jego realizację, oferujemy: wizualizacje 3D, branding mebli oraz porady
naszych ekspertów. Obsługujemy wydarzenia na terenie całej Polski
i Europy, 7 dni w tygodni, 24h na dobę. Star Event, Twoja wypożyczalnia!
www.starevent.pl
Star Event
ul. Środkowa 29a, 05-816 Opacz-Kolonia, Warszawa
tel.: 513 039 106, 690 956 118, 536 194 517
biuro@starevent.pl

Wyposażenie eventów

WYPO Ż YCZ AL NIA
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RENT MORE DESIGN!
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Rent Design to ponad 26 000 produktów, fachowa obsługa i własna
flota samochodowa, dostępne na życzenie Klientów 24 godziny na dobę.
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 2000 razy w roku na różnego rodzaju eventach
i innych, wysokiej klasy wydarzeniach.
Na sezon 2018/2019 przygotowaliśmy kilkadziesiąt nowości
produktowych. Wzbogaciliśmy ofertę o nowe krzesła, stoły, bary,
lampy i akcesoria dekoracyjne. Nowy asortyment to nowe możliwości,
innowacyjne rozwiązania i piękny design.

Rent Design Sp. z o.o.
ul. Działkowa 56 A, 02-234 Warszawa
tel.: 665 822 122, 665 822 422, 696 471 949
rent@rentdesign.pl
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www.rentdesign.pl
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Smart design. Przestrzeń eventowa na nowo.

WYNAJEM, KTÓRY ZMIENIA WSZYSTKO!
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Świetny design, meble multimedialne i modułowe. Zaprojektowane
tak, że doskonale łączą się ze sobą. Wiele z nich dostępnych jest
w Polsce wyłącznie u nas. Z nami design jest jak przyprawa: może
zmienić wszystko!
Spice4Space to więcej niż wynajem mebli. W naszej ofercie znajdziesz
też akcesoria, meble multimedialne i modułowe scenografie. A każdemu
wynajmowi towarzyszyć może aranżacja przestrzeni, indywidualny
projekt scenografii, wizualizacje 3D i nasza wspólna praca nad
pomysłem. Jesteśmy po to, by przestrzeń opowiadała Twój pomysł na
event. Możemy więcej. A jeśli potrzebujesz po prostu kilkuset krzeseł
albo mównicy multimedialnej, nadal jesteś we właściwym miejscu.
Spice4Space to Twój pierwszy wybór wynajmu dla eventów
w południowej Polsce. Ale teraz daj się zaskoczyć także w innych
lokacjach!
www.spice4space.pl
Spice4space
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków
tel.: 600 428 103
kontakt@spice4space.pl

Wyposażenie eventów

UBIERAMY OUTDOOR
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Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem namiotów firmy RHI - lidera
w produkcji i rozwoju najwyższej klasy namiotów Stretch, które
sprzedajemy i wynajmujemy.
Wybierz urokliwe miejsce, a my postawimy tam wyjątkowy namiot.
Plaża, brzeg rzeki, leśna polana, środek miasta, taras, dach budynku
lub pływającej barki są w zasięgu ręki i to bez względu na liczbę
gości, rodzaj wydarzenia oraz warunki atmosferyczne.
Oferta idealna m.in. na prywatne imprezy okolicznościowe, eventy
firmowe, wydarzenia promocyjne, sportowe, kulturalne, festiwale,
festyny i każde inne wydarzenie.

www.ukoo.pl
Ukoo Poland
ul. Krasińskiego 108, 05-080 Izabelin
tel.: 22 11 21 030
info@ukoo.pl

event katalog 2018/2019

Gwarantujemy 100% wodoodporność, wytrzymałość, niezawodność,
szybką i prostą instalację, zgodność ze wszystkimi normami
bezpieczeństwa, elastyczne formy współpracy, doradztwo
w wyborze namiotów i wsparcie techniczne.
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WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
S P R AW DŹ N A R E N TA B A R . P L

Arten Citton

Form Us With Love

Alessandro
Gnocchi
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Pedrali R&D

Alberto
Brogliato

2018
NOWOŚĆ

Alessandro
Gnocchi

Giulio
Acchetti

Matteo Ragni
Maurizio Prina

ul. Kineskopowa 1, Budynek D/ Front Hali, 05-500 Piaseczno/ k. Warszawy
tel. +48 884 902 855 email: biuro@rentabar.pl
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NAJNOWSZE ROZWIĄZANIE EVENTOWE
D O S T Ę P N E T Y L KO W R E N TA B A R . P L

PONAD 1500

miejsc siedzących w strefach lounge

STREFY DLA 300

miejsc, złożone z jednego systemu mebli Vittoria white
Cedric Ragot

180 BARÓW

w 11 niepowtarzalnych liniach

BRANDING

mebli i doradztwo w zakresie aranżacji strefy vip

TYLKO W RENTABAR.PL
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I GŁĘBIA KOLORU

TRANSPORT, MONTAŻ, DEMONTAŻ
na terenie całego kraju 365 dni w roku
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2018

Claudio Dondoli & Marco Pocci

Alberto Basaglia
Natalia Rota Nodari

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH

1 0 0 % M A D E I N I TA LY
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Form Us
With Love
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MEBLE EVENTOWE

grupatotal.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
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Zajmujemy się wynajmem designerskich mebli na gale, eventy, przyjęcia,
konferencje, imprezy okolicznościowe.
Oferujemy wynajem:
Barów, Krzeseł, Stołów, Sof, Meble podświetlanych, Aranżacji
Hawajskich, Namiotów, mebli Plenerowych oraz akcesoriów eventowych.
Zajmujemy się wynajmem kompleksowo. Służymy radą, dowozimy,
montujemy.
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Jesteśmy tam gdzie się dzieje!

www.colorsofdesign.pl
Colors of Design
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
tel.: 509 662 360
marketing@colorsofdesign.pl

Wyposażenie eventów

SZKŁO - PORCELANA - SZTUĆCE
KRZESŁA - STOŁY - OBRUSY
GRILLE - PODGRZEWACZE
EKSPRESY DO KAWY - WYCISKARKI DO CYTRUSÓW
PIECE - HOT BOXY
SZAFY GRZEWCZE I CHŁODNICZE
i wiele innych...
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