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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 

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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FORUM BRANŻY EVENTOWEJ ZASKAKUJE Z EDYCJI NA EDYCJĘ
Forum Branży Eventowej na stałe wpisało się w kalendarz imprez związanych z event marketingiem. Za nami kolejna edycja. 
O jej podsumowanie oraz plany na kolejną poprosiliśmy Agnieszkę Huszczyńską, prezes zarządu Evential Sp. z o.o.

Co było głównym tematem tegorocznej 
edycji Forum Branży Eventowej i jakby Pani 
ją podsumowała? Ilu gości wzięło udział 
w FBE 2018? 

Tegoroczna edycja FBE poświęcona była planowa-
niu, budżetowaniu, komunikacji i promocji eventów, 
a także ich targetowaniu. Pojawiła się również 
tematyka związana z eventami dla marek terytorial-
nych. Oczywiście nie zabrakło stoisk dostawców 
usług i te przyciągnęły znacznie więcej zaintereso-
wania, niż w latach poprzednich. Widać, że znaczna 
liczba uczestników przyszła przede wszystkim 
porozmawiać z dostawcami, niekoniecznie korzy-
stając z części merytorycznej. To nas zaskoczyło, 
ale również bardzo cieszy. Forum coraz bardziej 
nabiera charakteru wydarzenia naprawdę integrują-
cego całą branżę i służy poznawaniu się, rozmowom 
i spotkaniom z dawno niewidzianymi osobami. Być 
może nawet jest jedyną do tego okazją w ciągu roku 
dla większości osób z branży. Tegoroczna edycja 
zgromadziła 1700 gości, w edycji 2019 spodziewa-
my się około 2000 uczestników.

FBE to czas spotkań przedstawicieli branży, 
networking, rozmowy biznesowe i bardzo 
inspirująca część merytoryczna. Czy znamy 
już myśl przewodnią przyszłorocznej edycji?

Każda edycja to zupełnie inna tematyka. Mieliśmy 
już FBE poświęcone innowacjom i technologii. 
Zeszłoroczne skupiało się na planowaniu, budżeto-
waniu, komunikacji i promocji eventów, a edycja 
2019 to praktyczna lekcja sprzedaży, negocjacji, 
prawnego środowiska przy realizacji eventów oraz 
tematyka związana zarządzaniem czasem i unika-
niem wypalenia zawodowego. 
 
Czym zaskoczy nas FBE 2019? Czy pojawią 
się jakieś nowości?
 
Nie mogę się już doczekać wielkiego happeningu, 
który planujemy wraz z Exprofesso i Akademią 
Grzegorza Turniaka. Planujemy praktyczny warsz-
tat networkingu, czyli godzinny czas na pełną 
integrację całej branży dla wszystkich uczestników 
Forum, a więc… nawet 2000 osób! W jego trakcie 
na masową skalę i nie bez elementu zabawy, branża 
w sposób zorganizowany nawiązywać będzie nowe 
relacje. 

Czy istnieje jakaś anegdota, która szczegól-
nie zapadła Pani w pamięć w związku z ubie-
głoroczną/ubiegłorocznymi edycjami Forum?
 
Edycja 2017. Wchodzę na teren FBE pół godziny 
przed otwarciem bramek. Podchodzę do sceny, 
a tam… zamiast foteli przygotowanych do 
debaty i mównicy stoi pełnowymiarowa orkiestra, 
co gorsze, pomimo mojej interwencji… przez 
dłuższą chwilę, a jak mi się wtedy wydawało, 
przez całą wieczność, orkiestra nie zgadza się 
zejść ze sceny, ani przesunąć. W dodatku fotele, 
które są już przygotowane i stoją obok sceny 
okazują się zdecydowanie za ciężkie dla mnie 
i moich koleżanek. Nie jesteśmy w stanie ich 
wnieść, a ekipy techniczne po prostu zniknęły. 
Kolejne 15 minut chyba na zawsze pozostanie 
w mojej pamięci. Dodam tylko, że ostatecznie 
wszystko było jak należy, przed czasem. Meble 
znalazły się na swoim miejscu, a zespół zagrał 
zgodnie z planem.
 
Branża rozwija się nieustannie. Pani obser-
wuje ją od wielu lat. Czy wystawcy potrafią 
Panią jeszcze czymś zaskoczyć? I jakie 
największe wyzwania stoją Pani zdaniem 
przed branżą?

Wystawcy zaskakują nas każdego roku. Dosłow-
nie. Moim zdaniem największym wyzwaniem 
obecnie jest pokazanie, że event marketing to 
naprawdę świetna inwestycja. Wzrost wydatków 
na tę formę promocji jest wyraźny i cała branża 
to odczuwa, ale nadal jeszcze wiele można 
zrobić. Konia z rzędem temu, kto przekona mnie, 
iż w dzisiejszych czasach istnieje skuteczniejsza 
forma komunikacji od event marketingu spójnie 
połączonego z marketingiem internetowym. 

Wystawcy zaskakują nas każdego 
roku. Dosłownie. Moim zdaniem 
największym wyzwaniem obecnie 
jest pokazanie, że event marketing 
to naprawdę świetna inwestycja. 
Wzrost wydatków na tę formę 
promocji jest wyraźny 
i cała branża to odczuwa, 
ale nadal jeszcze wiele można zrobić.
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ERA SPRYTNYCH EVENTÓW

Wystartowali bez doświadczenia, magazynu, event managerów i bazy dostawców. Zgłaszali się do nich ludzie z pytaniem: 
„czy dalibyście radę…”, po czym padało: zorganizować akcję / konferencję / spotkanie / koncert? U progu dziesiątych 

urodzin Agencji Eventowej Creality, Anna Kucharek – Prezes Zarządu – opowiada jej historię. 

w 14 różnych zakątkach Polski i ponad 2000 uczestni-
ków. Technologia łączyła się z rzeczywistą prezentacją 
produktów. W tym samym roku wyprodukowaliśmy 
akcję promocyjną wspierającą sprzedaż w 21 sklepach 
RTV Euro AGD (by dwa lata później zrobić podobną akcję 
w 224 punktach). To były kluczowe wydarzenia pod 
względem logistycznym. Większe i mniejsze przełomy 
zdarzają nam się co chwilę. Jesteśmy otwarci na nowe 
doświadczenia.

Creality jest dumne z…?
 
Z fokusu na rozwój. Z zespołu ludzi, którzy tworzą 
agencję. Z setek zorganizowanych wydarzeń, często 
równocześnie i na coraz wyższym poziomie. Z dogra-
nych detali i spójnych konceptów. Z coraz bardziej 
złożonych realizacji, za które odpowiedzialny był cały 
sztab przygotowanych do tego ludzi. Z tego, że wybie-
rały nas takie marki jak Bosch, Velux, Hartmann, 
Infosys, Faurecia czy ABB.

Co to znaczy, że skupiacie się na rozwoju?
 
Jako organizacja rozwijamy naszych pracowników, ale 
też obserwujemy, pytamy: dostawców, klientów, 
artystów, partnerów. Sprawdzamy, zbieramy dane. 
Szkolimy zewnętrznie i wewnętrznie, jesteśmy w proce-
sie ciągłej zmiany. Czas partyzantki dawno minął. 
Wiedzę czerpiemy też z portali społecznościowych, 
branżowych spotkań. Bierzemy co się da. I dajemy co 
potrafimy.
 
Jakich eventów dzisiaj chce rynek?

Po dziesięciu latach w branży eventowej jestem pewna, 
że jutro coś mnie zaskoczy. Dziś twierdzę, że nastała 
era sprytnych eventów, które wyróżnią się z zalewającej 
nas fali informacji. Nie tylko spójnych, ale też emocjonu-
jących i zapadających w pamięć. Takich, które choć 
wymagają minimalnego zaangażowania, spowodują, że 
ono będzie – na wysokim poziomie. Proste i przyjemne 
w obsłudze, a jednocześnie niebanalne i nowoczesne. 
Takie, które pozwolą doświadczać na wielu poziomach.

A czego chce Creality?

Produkować sprytne eventy. Cieszyć, komunikować, 
docierać, robić wrażenie. Rozwijać się i podnosić 
poprzeczkę. Mamy super zespół. Ekscytuje mnie to, co 
jeszcze przed nami.

Po dziesięciu latach w branży 
eventowej jestem pewna, że jutro 
coś mnie zaskoczy. Dziś twierdzę, 

że nastała era sprytnych even-
tów, które wyróżnią się z zalewa-
jącej nas fali informacji. Nie tylko 
spójnych, ale też emocjonujących 
i zapadających w pamięć. Takich, 

które choć wymagają minimalnego 
zaangażowania, spowodują, że ono 

będzie – na wysokim poziomie. 

www.creality.pl

Anna Kucharek

Jak wyglądała branża, kiedy zaczynaliście?

W 2008 roku niewiele było powszechnej wiedzy na 
temat organizacji wydarzeń w Polsce. Brakowało 
platform wymiany doświadczeń. Z jednej strony dobrze 
– bo to pełna dowolność i trudno o punkt odniesienia. 
Z drugiej – trzeba szyć i ryzyko rośnie.

Czy Pamięta Pani pierwszy wyprodukowany 
event?

To był piknik na Dzikim Zachodzie dla 300 pracowników 
lokalnej firmy. Samodzielnie zbijaliśmy drzwi do saloonu, 
tańczyliśmy country i płukaliśmy złoto na czas. Okazało 
się, że odnajdujemy się w tym szaleństwie.
 
A potem?
 
Potem była nauka. Wiele czerpaliśmy z rozmów 
z klientami i dostawcami. Animatorzy przedstawiali 
nam, co robili w innych agencjach. Znajomi opowiadali, 
co widzieli. Chłonęliśmy i produkowaliśmy dalej. Lata 
2008-2012 to akcje promocyjne, integracje, eventy 
w obiektach handlowych, debaty polityczne, a nawet 
lokalna gala wyborów Dziewczyny Roku. Branża jeszcze 
się formowała, klienci nie przejmowali się naszym 
ograniczonym doświadczeniem, a my nie obrażaliśmy 
się na to. Choć może trudno dopatrzyć się związku 
między otwarciem biurowca, wigilią firmową, spotka-
niem VIP, dniem dziecka, konferencją, a imprezą 
masową, wszystko to dało fundament do zbudowania 
Creality. 

Nazwa Creality nie była pierwszą nazwą agencji.
 
Nazwa powstała w 2013 roku i była odpowiedzią na to, 
co robiliśmy – na kreowanie rzeczywistości. Wtedy też 
doprecyzowaliśmy nasze wartości: rozwój, zaangażo-
wanie i samodzielność. To był moment, kiedy co chwilę 
powstawała nowa agencja, a w sieci pojawiały się 
gotowe pomysły na eventy. Chcieliśmy się wyróżnić 
i docierać do wymagających graczy. wszystko było jak 
należy, przed czasem. Meble znalazły się na swoim 
miejscu, a zespół zagrał zgodnie z planem.
 
Czy były jeszcze jakieś przełomy?

W 2014 roku wstrzymałam oddech, kiedy na ekranie 
kinowym łączyły się kolejne z 7 miast uczestniczących 
we wspólnej konferencji. 2 dni, 7 event managerów 
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BRANŻA EVENTOWA POWINNA SIĘ WSPIERAĆ
Agencja POWER działa na rynku od ponad 20 lat i obsługuje największe polskie marki. O pasji i zaangażowaniu, 
które zaowocowały pozycją jednego z najsilniejszych graczy na rynku eventów i incentive w Polsce rozmawiamy z Olgą 
Krzemińską-Zasadzką, managing directorem agencji.

Pani agencja organizuje średnio 150 wydarzeń 
rocznie. Jakiego rodzaju są to wydarzenia? 
 
Każdy rok jest inny. Zaczynaliśmy od wyjazdów narciar-
skich, żeglarskich i sportowych i takie wydarzenia 
dominowały przez długi czas. Były też lata, w których 
królował team-building, ale był też taki rok, w którym 
organizowaliśmy głównie szkolenia. W związku ze 
stałym poszerzaniem oferty w 2014 roku, zmieniliśmy 
nazwę agencji z PowerSport na Agencja POWER, by 
kojarzyć się nie tylko ze sportem. Dziś w rzeczywistości 
realizujemy m.in. projekty incentive, konferencje, gale, 
kongresy, szkolenia. Obsługujemy największe obecne na 
polskim rynku marki, zarówno pod względem eventów, 
jak i wyjazdów typu incentive.

Czy zapadło Pani w pamięć jakieś szczególne 
wyzwanie, które postawili przed Państwem 
klienci?

Takich wyzwań jest bardzo wiele, to nasza specjalność. 
Coś, co bardzo lubimy. Jako ludzie związani ze sportem, 
mierzenie się z wyzwaniami mamy we krwi, to nas 
rozwija.

Oczywiście największe wyzwania to te, gdzie uczestni-
ków jest bardzo dużo, a na przygotowania jest „za 
mało” czasu. Tak było przy największych wydarzeniach, 
które organizowaliśmy na 10 000 i na 12 000 osób. 
Decyzja i podpisanie umowy nastąpiły dość późno 
i musieliśmy pracować bardzo intensywnie, angażując 
prawie całą firmę w dany projekt.
 
Bardzo wymagające są również projekty zagraniczne. 
Od strony organizacyjnej dużo się w nich dzieje. Na 
przykład, mówiąc o incentive, w Gruzji pobiliśmy rekord 
liczbowy wyprawy off-roadowej, bo zorganizowaliśmy 
taką na 40 samochodów. Lubimy wyzwania. Nazwa 
POWER nas zobowiązuje.
 
Dwie dekady dynamicznego rozwoju to zapewne 
owoc ciężkiej pracy, ale przede wszystkim 
zgranego i zaangażowanego zespołu ludzi. Praca 
jest dla Państwa pasją? 
 
Praca jest pasją. To moje motto. Nasze podejście do 
tego, co robimy i sposób, w jaki działamy sprawia, że 
przyciągamy do naszego zespołu właściwe osoby. Takie, 
które lubią to, co robią. My z kolei  dajemy im możliwość 
rozwijania się. Jedni wolą eventy eko, inni off-road, 

jeszcze inni wyjazdy narciarskie lub słoneczne regiony 
świata. Każdy z nas jest inny. Nasz zespół to ludzie 
z pasją, którzy kochają to, co robią i przekazują tę pasję 
naszym klientom.
 
Jest Pani od lat związana z branżą eventową, 
w 2010 tworzyła Pani Stowarzyszenie Branży 
Eventowej i pracowała w nim przez 8 lat w sumie 
charytatywnie, w 2016 r. reprezentowała Pani 
Polskę, zasiadając w jury  prestiżowego między-
narodowego konkursu branży eventowej, Eventex 
Awards. Jakie największe wyzwania stoją Pani 
zdaniem przed branżą?
 
W ostatnich latach branża eventowa profesjonalizuje 
się. Stowarzyszenia łączą agencje eventowe, oferują 
szkolenia dla tych, którzy chcą iść z duchem czasu. 
Działalność stowarzyszeń bardzo pozytywnie wpływa 
na branżę, nadaje jej dynamiki, wprowadza w coraz 
nowocześniejsze działania.
 
W tym roku będziemy mierzyć się z wprowadzeniem 
nowej ustawy o turystyce i stowarzyszenia pomagają 
agencjom dostosować się do nowych wymagań. Branża 
szkoli się także w związku z nowymi przepisami o ochro-
nie danych osobowych, by zgodnie z prawem, jak 
najlepiej obsługiwać klientów.
 
Nowe przepisy mogą doprowadzić do tego, że niektóre 
firmy wycofają się z działalności lub przekształcą się. 
Przepisy te nakładają na agencje obowiązki organizatora 
turystyki i nie każda agencja je udźwignie. Inni z kolei 
umocnią się dzięki nim.
 
Z mojego doświadczenia wynika, że ważne jest to, 
by branża mówiła jednym głosem, umacniała się, stawa-
ła za sobą w razie potrzeby. Istotne jest również to, by 
kształcić klientów, by podnosić świadomości co do tego, 
jak działać efektywnie i skutecznie, jak prowadzić projek-
ty, o terminach przesyłania ofert, briefach, kosztory-
sach. Dlatego zaangażowałam się w projekt „Dobry 
przetarg”. Tu widzę duże możliwości podniesienia 
świadomości działów zakupów i marketingu od strony 
klienta.
 
Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Stabilny rozwój przy optymalnej ilości pracy. Naszym 
celem jest także zatrudnianie 1-2 nowych osób rocznie. 
A innych na razie nie ujawnię, by nie zapeszyć.  

W ostatnich latach branża 
eventowa profesjonalizuje się. 
Stowarzyszenia łączą agencje 
eventowe, oferują szkolenia dla tych, 
którzy chcą iść z duchem czasu. 
Działalność stowarzyszeń bardzo 
pozytywnie wpływa na branżę,nadaje 
jej dynamiki,wprowadza w coraz 
nowocześniejsze działania.
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FORUM BRANŻY EVENTOWEJ – WSPÓLNY MIANOWNIK 
PASJONATÓW EVENTOWYCH 
Branża eventowa, która na co dzień zaangażowana jest w organizację spotkań to zarazem grupa zawodowa ludzi tak 
pochłoniętych swoją pracą, że im samym zazwyczaj trudno się spotkać. Dlatego tak ważne jest odbywające się 
w styczniu coroczne, największe spotkanie wszystkich osób zaangażowanych zawodowo w realizację wydarzeń. 
Forum Branży Eventowej to spotkanie, w którego 
najbliższej edycji weźmie udział około 2000 osób 
reprezentujących klientów korporacyjnych, 
agencje eventowe, agencje reklamowe, agencje 
PR oraz dostawców usług eventowych. 

Misją spotkania jest pokazywanie eventu jako 
spójnego elementu komunikacji z klientami, 
pracownikami i innymi uczestnikami otoczenia 
przedsiębiorstwa. Cel bardzo na czasie, kiedy 
weźmie się pod uwagę rosnącą popularność 
eventów w budżetach marketingowych, a także 
wysoką skuteczność komunikacji marketingowej 
opartej na mieszance eventów i marketingu 
internetowego. 

Najbliższe Forum Branży Eventowej odbędzie się 
23 stycznia 2019r. To będzie pierwsza w historii 
edycja, która zorganizowana zostanie w warszaw-
skim EXPOXXI. Tematy przewodnie najbliższego 
Forum to: sprzedaż, negocjacje, ramy prawne 
realizacji eventów oraz zarządzanie czasem 

i unikanie wypalenia wśród event menedżerów.

W trakcie wydarzenia odbędzie się także 
praktyczny warsztat networking’u czyli godzinny 
czas na pełną integrację całej branży.
W jego trakcie prawie dwa tysiące osób związa-
nych z organizacją eventów będzie na masową 
skalę nawiązywać nowe relacje. Przedsięwzięcie 
odbędzie się we współpracy z Akademią Grzego-
rza Turniaka i Exprofesso i prawdopodobnie 
stanie się największym dotychczas zorganizowa-
nym happeningiem branżowym.

„Celem Forum Branży Eventowej jest integracja 
branży, prezentacja poważnych i cennych treści 
merytorycznych oraz przedstawienie innowacyj-
nych i godnych rekomendacji propozycji dostaw-
ców. Dlatego nie przewidujemy wzrostu 
powierzchniowego wydarzenia i zwiększenia 
rozmiarów Strefy Dostawców, a jedynie planuje-
my nadal inwestować w podnoszenie jakości 
i atrakcyjności całego wydarzenia.

Mam też nadzieję, że nasz blog oraz katalog on-line 
pomagają w tym, by FBE było cennym źródłem 
informacji przez cały rok i skupiało wokół siebie 
branżową społeczność” – tłumaczy Agnieszka 
Huszczyńska, prezes Evential Sp. z o.o., organiza-
tora wydarzenia.
 
Forum Branży Eventowej to także prestiżowe 
nagrody Top Event, które zostaną rozdane po raz 
kolejny.

Organizator: 
Evential Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 
00-640 Warszawa, biuro@evential.pl  

Celem Forum Branży Eventowej jest integracja branży, prezentacja 
poważnych i cennych treści merytorycznych oraz przedstawienie inno-
wacyjnych i godnych rekomendacji propozycji dostawców. Dlatego nie 
przewidujemy wzrostu powierzchniowego wydarzenia i zwiększenia 
rozmiarów Strefy Dostawców, a jedynie planujemy nadal inwestować 
w podnoszenie jakości i atrakcyjności całego wydarzenia.
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EVENT MANAGER ŚLEDZI TRENDY

Pracę Event Managera, kiedyś i obecnie, mogę porównać do wyścigu Malucha z bolidem Formuły 1. To, co kilka lat 
temu było nie do pomyślenia, dziś jest normą. Bycie „na czasie” wymaga od nas śledzenia trendów, zdobywania wiedzy 
o tym, co się dzieje na rynku, poznawania nowych narzędzi pomagających w organizacji eventów i wykorzystywania ich 

w skuteczny sposób. 

Obserwując rynek spotkań w Polsce, wyraźnie 
widać długą, wyboistą drogę, którą pokonaliśmy 
przez ostanie lata. Zmiany związane są 
z powszechnym dostępem do nowych narzędzi 
i technologii, rozwojem infrastruktury oraz 
transformacją myślenia o rynku spotkań i organi-
zowaniu eventów, a także roli jaką spełniają one 
w funkcjonowaniu szeroko pojętego biznesu. 

Rewolucja w myśleniu klienta

Zdający sobie sprawę z podejścia do organizacji 
eventu i jego roli w komunikacji klienci mają też 
inne oczekiwania. Są otwarci na nowe technolo-
gie, szalone pomysły, zaskakujące rozwiązania. 
Dobrym przykładem „nowości” jest wirtualna 
rzeczywistość królująca na eventach i pozwalają-
ca dosłownie doświadczyć kontaktu z marką. 
Jedna z firm zaprosiła uczestników na premierę 
nowego modelu samochodu. Po włożeniu 
okularów VR i uruchomieniu specjalnie przygoto-
wanej aplikacji, uczestników powitał wirtualny 
prowadzący, przedstawiając model 3D nowiutkie-
go, premierowego, drogiego auta. Można było 
zanurzyć się w designerskich wnętrzach pojazdu, 
przyjrzeć się szczegółom wykończenia deski 
rozdzielczej i poznać projektanta tego modelu, 
który odkrył tajniki zastosowanych w nim techno-
logii. Jakość wykonanych wizualizacji zachwyciła 
publiczność, nikt wcześniej czegoś takiego nie 
zrobił. W ten oto sposób wytycza się nowe 
ścieżki dla promocji produktów i ich marek. 
Klienci takie eventy widzą, czytają o nich 
w mediach i chcą podobnych rozwiązań na swoich 
wydarzeniach.

Jeszcze lepsze możliwości techniczne

Na eventach zaczyna królować oprogramowanie 
3D, niezbędne w naszym życiu i wykorzystywane 
w wielu branżach przemysłu, a coraz częściej 
również w sektorze eventowym i show biznesie. 
Na trasę koncertową U2 w zeszłym roku przygo-
towano serwer 360 stopni, który nie jest 
zwykłym media-serwerem wypuszczającym setki 
treści multimedialnych na ekrany podczas 
koncertów. Pozwala on zobaczyć i zmierzyć, jak 
będzie wyglądał event 1:1 i jak publiczność 
z każdego krańca przestrzeni eventowej będzie 
go widzieć.  Idąc krok dalej, jeśli organizator ma 
w planach zrobić mapping na tym samym koncer-
cie, można go zwyczajnie zaprogramować 
wcześniej bez konieczności pobierania masek 
kształtów na kilka tygodni przed. Technicy 
nazywają to zakrzywioną rzeczywistością, a dla 
nas to kosmos, który dopiero poznajemy. 

Bycie na czasie – obowiązek Event Managera

Event manager w komunikacji z klientem ma za 
zadanie stworzyć ciekawy program wydarzenia 
„NA CZASIE”, który zawiera treści ważne do 
przekazania uczestnikom przez organizatora. I tu 
najczęściej zaczynają się wyzwania – bo każdy 
menedżer kreatywny w agencji eventowej 
powinien wyczuć, kim są odbiorcy eventu, jakie są 
ich zainteresowania i oczekiwania. Nie sposób 
oczywiście wymienić wszystkich wschodzących 
gwiazd rynku eventowego. Technologia idzie 
ciągle do przodu. Komputery są jeszcze bardziej 
smart, produkty RTV co 2–3 miesiące zaskakują 

kolejną premierą. Rozwija się świat aplikacji 
mobilnych, królują usługi geolokacyjne, gry 
socialmediowe, systemy do głosowania etc. Do 
tego dochodzi technologia „ubieralna” i zegarki 
smartwatch. Gdzieś na końcu łańcucha są 
drukarki 3D, mogące w czasie eventu wydruko-
wać 1:1 model np. prototyp samochodu. 

Być na bieżąco to nie lada sztuka. Ważne, aby 
w całym pościgu ku nowościom zachować 
rozsądek i realizować główny cel przyświecający 
danym eventom. Koniec końców to człowiek, a nie 
technologia, musi sobie poradzić z ogromem 
wyzwań dotyczących organizacji współczesnych 
wydarzeń.

Autor: Agnieszka Ciesielska – prowadząca 
Agencję Eventową Everitum i bloga Eventowa 
Blogerka.
 

Event manager w komunikacji z klientem ma za zadanie stworzyć 
ciekawy program wydarzenia „NA CZASIE”, który zawiera treści ważne 

do przekazania uczestnikom przez organizatora. I tu najczęściej 
zaczynają się wyzwania – bo każdy menedżer kreatywny w agencji 

eventowej powinien wyczuć, kim są odbiorcy eventu, 
jakie są ich zainteresowania i oczekiwania.
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NETWORKING – NAWIĄZUJ I MONETYZUJ KONTAKTY
Mówi się, że networking jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie pomagają nam odnieść sukces w życiu i biznesie. O nawią-
zywaniu, utrzymywaniu pozytywnych relacji, wymianie informacji i wzajemnym wsparciu w sferze zawodowej – w rozmowie 
z Grzegorzem Turniakiem, prekursorem polskiego networkingu, założycielem i prezesem Akademii Rekomendacji.

Jaki jest główny cel networkingu i jakie 
korzyści mogą z niego wynikać?

Cel networkingu zależy od krótko i długofalowych 
potrzeb danej osoby. Jednym z celów może być 
zwiększenie sprzedaży, polecenia. Innym może 
być lepsze, bardziej efektywne zarządzanie swoją 
karierą czy znalezienie nowej pracy. A gdy prowa-
dzi się biznes to sieć kontaktów jest niezbędna 
do rozwoju firmy.  Korzyści mogą być różne. 
Przede wszystkim zaoszczędzenie energii, czasu 
i pieniędzy przy realizacji różnych zadań czy 
projektów.

Targi, konferencje i wszelkie eventy to 
zawsze dobra okazja do poznania nowych 
osób i nawiązania kontaktów. O czym warto 
pamiętać, kiedy chcemy podejść i porozma-
wiać z nieznaną osobą, by nie popełnić faux 
pas?

Po pierwsze, podczas większości eventów nie 
sprzedajemy (wyjątkiem są targi). To czas na 
budowanie relacji. Po drugie, mamy świadomość, 
że wydarzenia są swego rodzaju społeczną 
konwencją. Podczas takich spotkań staramy się 
być pozytywnie nastawieni, otwarci na kontakt, 
rozmowy z innymi uczestnikami wydarzenia. A po 
trzecie – dobrze jest się przygotować i określić 
cele, jakie chcemy osiągnąć podczas eventu. Być 
aktywnym na LinkedIn. Pamiętajmy, że ponad 
70% uczestników wydarzeń nie czuje się na 
początku komfortowo. Dlatego uśmiech i pozy-
tywne nastawienie są podstawą. Przełamanie 
lodów możemy zacząć od przedstawienia się, od 
spraw logistycznych, kontekstu sytuacji w jakiej 
się znajdujemy, od zapytania skąd rozmówca zna 
organizatorów wydarzenia itp. Na miejscu są 
również komentarze dotyczące warunków 
atmosferycznych, parkingu, programu. Można 
też skomplementować wydarzenie, prelegentów, 
miejsce, catering, innego uczestnika.  Podczas 
„small talk” zazwyczaj na początku rozmawiamy 
o tematach niezbyt ambitnych, aczkolwiek jest 
to również możliwe. Żeby być odebranym jako 
osoba interesująca, dobrze jest zainteresować 
się rozmówcą.
 
Jest Pan prekursorem polskiego networkingu. 
Liczył Pan kiedyś swoje wizytówki i kontakty?

Od 22 lutego 2006 r., gdy rozpocząłem wprowa-
dzać BNI na rynek Polski, moja baza kontaktów 
powiększyła się do 25 000, na portalu Linkedin 
do 14.000. Szczególnie cenię sobie relacje 
rozwijane na LinkedIn ponieważ jest to nieinwa-
zyjny sposób podtrzymywania kontaktów. Można 
się profesjonalnie zaprezentować.
 
W ramach prowadzonej przez Pana Akade-
mii Rekomendacji uczy Pan jak nawiązywać 
i monetyzować kontakty. Z jakimi problema-
mi najczęściej zgłaszają się uczestnicy i czy 
jest branża, której przedstawiciele szcze-
gólnie licznie korzystają z Pana pomocy?

Najczęściej profesjonaliści pytają o to, jak się nie 
narzucać innym, a być przedstawionym, jak 
rozpocząć rozmowę biznesową z nową osobą 
podczas eventów, a jak podchodząc do grupy 
osób, w jaki sposób włączyć się do rozmowy, 
zaprezentować się, wybrać najciekawsze wyda-
rzenia, na co zwrócić uwagę podczas organizo-
wania eventu i jak poprowadzić sesję networkin-
gową, aby nikt nie stał sam. Najczęściej 
z naszych usług korzystają firmy z sektora finan-
sowego, IT i firmy doradcze. Szczególnie duże 
zainteresowanie przejawiają kancelarie prawne.
 
Czy istnieje jakaś anegdota, która szczegól-
nie zapadła Panu w pamięć w związku 
z Akademią?

Do mojego klubu Networking Concierge Club 
jesienią 2017 r. przystąpił młody człowiek, które-
go poznałem w 2011r. podczas tworzenia klubu 
Toastmasters Leaders. Po kilku miesiącach 
zostaliśmy wspólnikami. Rozwijamy biznes 
społecznościowy w Internecie. Tworzymy Social 
Collaboration Community. Wspieramy profesjo-
nalistów w rozwoju zawodowym i świadomym 
kształtowaniu profesjonalnego wizerunku w sieci. 
Połączyliśmy siłę mojej marki networkera oraz 
doświadczenie marketingowe i sprzedażowe 
w social mediach Pawła Bronikowskiego. Jako 
tandem influencera i marketera, tworzymy 
innowacyjny start up. Mamy w tym dużo frajdy 
i czujemy się spełnieni uruchamiając kapitał 
społeczny przedsiębiorców i profesjonalistów. 

Pamiętajmy, że ponad 70% uczest-
ników wydarzeń nie czuje się na 
początku komfortowo. Dlatego 
uśmiech i pozytywne nastawienie są 
podstawą. Przełamanie lodów 
możemy zacząć od przedstawienia 
się, od spraw logistycznych, kontek-
stu sytuacji w jakiej się znajdujemy,
 od zapytania skąd rozmówca zna 
organizatorów wydarzenia itp.
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KOMUNIKACJA TO SŁOWO KLUCZ

Event Design Group (wcześniej działająca pod nazwą AFERA Event & Conference Agency) od 2001 roku zajmuje się projek-
towaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu komunikacji eventowej i marketingu. O evencie, jako doświadczeniu 
oraz o partnerskim podejściu do współpracy z klientem, jako kluczu do organizacji udanego wydarzenia – w rozmowie 

z Agnieszką Dąbrowską, właścicielką agencji ED Group.

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-

ności wynajmowania mebli w Warszawie czy 
Krakowie. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest 
wejście z meblami na rynek wedingowy, gdzie 
nasze transparentne krzesła od razu stały się 
hitem. Poprzez tą usługę staliśmy się również 
partnerem dla innych event plannerów.
 
Co jest dla Pani najważniejsze w relacji 
agencja-klient?
 
Myślę, że słowem klucz jest komunikacja. Nie 
ukrywam, że wieloletnie doświadczenie w organi-
zacji eventów na terenie całego kraju  pokazuje 
nam jak dużo zyskują organizowane wydarzenia, 
gdy możemy nie tylko pracować dla naszych klien-
tów, ale gdy uda nam się również zbudować 
płaszczyznę współpracy. 
 
A ta płaszczyzna współpracy to nie koszto-
rysy, sztywne plany, ale przede wszystkim 
rozmowa?
 
Rozmowa o potrzebach klienta, a przede wszyst-
kim o potrzebach osób, dla których przygotowy-
wany jest event, jest kluczem, by móc propono-
wać rozwiązania, budować zaufanie i aktywnie 
słuchać. Dbamy o detale i cenimy wspólne 
rozwiązania. Nasi klienci, którzy najczęściej 
dowiadywali się o naszej pracy z polecenia, po 
pierwszych, wspólnych projektach stawali się 
naszymi długoletnimi partnerami. I choć social 
media kreują otaczającą nas rzeczywistość 
i dominują naszą przestrzeń, muszę przyznać,
że my po prostu lubimy rozmawiać.
 
Czym zaskoczy nas ED Group w najbliższym 
czasie? 

Sami jesteśmy ciekawi czym jeszcze zaskoczy 
nas ten rok. Obecnie skupiamy się na zamknięciu 
najbliższych projektów konferencyjnych, przed 
nami intensywny sezon letni, związany z wynaj-
mem mebli i równie interesująca jesień, podczas 
której będziemy realizowali   duże projekty even-
towe. Jesteśmy otwarci na zmiany i nowe 
wyzwania.

ED GROUP ul. Bałtycka 136, 11-041 Olsztyn, 
fb/EDeventdesigngroup

Myślę, że słowem klucz jest komunika-
cja. Nie ukrywam, że wieloletnie 

doświadczenie w organizacji eventów 
na terenie całego kraju  pokazuje nam 
jak dużo zyskują organizowane wyda-

rzenia, gdy możemy nie tylko pracować 
dla naszych klientów, ale gdy uda nam 

się również zbudować płaszczyznę 
współpracy. 
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GOTOWI NA NOWE WYZWANIA
Agencja hostess i modelek M-DUO istnieje na rynku już od ponad dekady. O cechach, które pozwalają z powodzeniem funk-
cjonować w branży – w rozmowie z Moniką Bradacz, CEO agencji M-DUO.

Jakie cechy wyróżniają Państwa firmę na tle 
konkurencji? 
 
Różnorodność i kompleksowość oferty, doświad-
czenie zbierane przez ponad 10 lat, w czasie 
których zaufało nam wiele renomowanych marek 
i agencji eventowych, prestiżowość realizacji, przy 
których pracowaliśmy oraz oczywiście nasz 
zgrany, gotowy na podbój świata team.  M-DUO 
zajmuje się organizowaniem personelu do obsługi 
eventów: hostess, hostów, modelek, fordancerek, 
animatorów, promotorów, koordynatorów, obsługi 
technicznej i innych. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rynku, rozszerzyliśmy swoją ofertę i dziś 
możemy zaproponować również usługi około even-
towe, np. make-up czy stylizację. Wypożyczamy 
i szyjemy stroje na zamówienie, od eleganckich 
sukienek wieczorowych dla hostess, po komiczne 
i kosmiczne imprezowe przebrania, cieszące się 
coraz większą popularnością. W ostatnim czasie 
wprowadziliśmy usługi realizacji video tj. relację na 
żywo i reportaż. Branża nas docenia, a dla nas to 
ważne, bo po prostu lubimy swoją pracę i wkłada-
my w nią dużo serca.
 
Które cechy przyszłych, ale i obecnych 
pracowników, poza kwestiami wyglądu, są 
przez Państwa najbardziej cenione? Czy 
któreś cechy osobowości są szczególnie 
ważne?
 
Odpowiednio wykwalifikowany personel to właści-
wie najważniejsza sprawa. Hostessa to tak 
naprawdę „gospodyni”, dlatego powinna być 
serdeczną, komunikatywną osobą o pozytywnym 
usposobieniu. To samo można powiedzieć o pozo-
stałych członkach teamu. Oprócz atrakcyjności 
fizycznej, cenimy w naszych pracownikach przebo-
jowość, umiejętność dostosowania się do każdej 
sytuacji, zdyscyplinowanie, cierpliwość, umiejęt-
ność pracy w stresie i inteligencję. Ponieważ 
hostessy i modelki pełnią funkcję reprezentacyjną, 
bardzo ważne jest też, by ładnie się wysławiały 
i znały języki obce. 
Często niezbędna okazuje się także pomoc obsługi 
technicznej. Takie osoby pomogą nam przygoto-
wać przestrzeń pod event, zainstalować sprzęt. 
Jeśli szukamy obsługi, która zajmuje się stricte 
oświetleniem lub dźwiękiem, potrzebni będą 
kompetentni i doświadczeni na tym polu specjali-
ści. Z kolei przy wyborze koordynatora na pewno 
zadbamy o to, by miał on „oczy dookoła głowy” 
i doświadczenie w zarządzania grupą. Dbamy 
o estetykę, dlatego zawsze proponujemy jednako-

we stroje dla hostess, dzięki temu staff wygląda 
estetycznie, elegancko, przykuwa wzrok 
i wzbudza zaufanie.
 
Z jakimi trudnymi wyzwaniami przyszło się 
Państwu zmierzyć w ostatnim czasie? 
Czy istnieje coś, co szczególnie zapadło Pani 
w pamięć?
 
Trudne wyzwania pojawiają się właściwie każdego 
dnia. Często oprócz organizacji hostess i hostów 
jesteśmy proszeni o przygotowanie dla nich 
strojów. Nierzadko są to naprawdę dziwne 
i trudne do znalezienia przebrania, a problemy 
pojawiają się głównie wtedy, gdy wszystko powinno 
być gotowe na wczoraj i najlepiej już z brandingiem 
danej marki. Bardzo często problemem okazuje się 
też brak koordynatora na evencie. Gdy mamy 
grupę kilkunastu osób i bardzo konkretne obowiąz-
ki, doświadczony koordynator jest po prostu 
niezbędny. Zdecydowanie odciąża organizatora od 
spraw związanych bezpośrednio z pracą hostess 
czy hostów.  
 
10-lecie firmy to dobry czas na podsumowa-
nia i plany. Z czego jesteście najbardziej 
dumni? Jakie cele stawiacie sobie na najbliż-
szy czas?
 
Jesteśmy w trakcie dużych zmian i ważnych decy-
zji. M-DUO się rozwija, rozdzielamy hostessy 
i szeroko pojętą pomoc eventową od modelek, 
tworząc dwie marki: M-DUO Event Support 
i M-DUO Models Management, zajmujący się 
kontraktami zagranicznymi. Dodatkowo prowadzi-
my castingi do reklam oraz seriali, dlatego stwo-
rzyliśmy nowe strony internetowe oraz wzmocnili-
śmy działania w social mediach. Zapraszamy na 
nasze profile, prezentujemy na nich efekty naszej 
pracy. Z kolei na naszych stronach WWW, można 
zapoznać się z pełną ofertą firmy. Zapewniam, 
że każdy organizator eventów znajdzie coś, czego 
właśnie potrzebuje. 

Czego zatem życzyć agencji M-DUO z okazji 
10 urodzin?

Wytrwałości, konsekwencji w realizacji planów 
i oczywiście sukcesów. Bardzo ważna jest dla nas 
możliwość rozwoju. To, gdzie dziś jesteśmy, 
w dużej mierze jest zasługą naszych klientów, 
którym pragnę podziękować za zaufanie i zaanga-
żowanie nas w swoje projekty. Jesteśmy dumni ze 
swojego wkładu w rozwój branży eventowej. 

Jesteśmy w trakcie dużych zmian 
i ważnych decyzji. M-DUO się rozwija, 
rozdzielamy hostessy i szeroko pojętą 
pomoc eventową od modelek, 
tworząc dwie marki: M-DUO Event 
Support i M-DUO Models Manage-
ment, zajmujący się kontraktami 
zagranicznymi. Dodatkowo prowadzi-
my castingi do reklam oraz seriali, 
dlatego stworzyliśmy nowe strony 
internetowe oraz wzmocniliśmy 
działania w social mediach.
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OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA EVENTEM 
– MIEJ WSZYSTKO POD KONTROLĄ
Program New System Management powstał w odpowiedzi na codzienne potrzeby firm z branży eventowej i z sukcesem 
wkracza na rynek. O nowych technologiach w zarządzaniu organizacją wydarzeń opowiada Patrycja Barton z firmy New 
Systems.

New System Management jest startupem, 
który już zdobył zainteresowanie wielu firm 
z branży event, a jego pierwsza wersja 
pozytywnie przechodzi kolejne testy. 
Co Pani zdaniem jest powodem jego sukcesu?

Dziękuje za miłe słowa, choć jeszcze jestem 
daleka od nazwania tego sukcesem. Całym 
sercem w niego wierzę i każdego dnia ciężko nad 
nim pracujemy. Przyznam, że zanim wersja 
demonstracyjna została udostępniona szersze-
mu gronu zainteresowanych, miałam już długą 
listę osób chętnych do przetestowania systemu. 
Dlaczego? Zbiór wielu różnych potrzeb plus brak 
narzędzia do połączenia ich wszystkich równa się 
New System Management. Czysta matematyka. 

W jakich okolicznościach pojawił się pomysł 
stworzenia takiego produktu? Powstał 
dzięki specjalistom z branży, którzy na co 
dzień pracują przy produkcji wydarzeń, czy 
można zatem powiedzieć, że to potrzeba 
była matką tego wynalazku?

Rynek rozwija się w błyskawicznym tempie, wszy-
scy mają dużo pracy i mało czasu. W każdej 
firmie eventowej dzieje się kilka rzeczy na raz. 
Bywa, że w ciągu jednego dnia realizowanych jest 
kilka imprez, dodatkowo w różnych lokalizacjach. 
Do tego dochodzi zarządzanie zespołem ludzi, 
bez których nie powstanie np. żaden ekran, 
scena czy nagłośnienie. New System Manage-
ment to pomysł supernowy. Powstał przede 
wszystkim z potrzeby firm szukających oprogra-
mowania, które pomoże im w zarządzaniu wyda-
rzeniami. Nasza firma przeanalizowała te potrze-
by i stworzyła narzędzie, które pozwoli w pełni 
kontrolować przygotowanie i realizacje eventów.
 
Czy mogłaby Pani krótko scharakteryzować 
ten system? Jaka jest specyfika, możliwości 
i zalety? Kto może z niego skorzystać?

Program New System Management powstał 
z myślą o firmach technicznych, ale wiem, że 
jest doskonałym rozwiązaniem także dla 
agencji eventowych, dlatego powstanie 
także jego wersja agencyjna. Każda impreza 
generuje szereg działań: przygotowanie 
oferty, sprawdzenie dostępności sprzętu 
oraz pracowników w czasie imprezy. Mnożąc 
to przez kilka wydarzeń w jednym czasie, 

musimy mieć wszystkie informacje z nimi 
związane w jednym miejscu. Powtarzającą 
się funkcjonalnością programu, którą chwalą 
firmy, jest magazyn i jego możliwości zarzą-
dzania sprzętem.

Jaki jest Państwa cel i jakie są plany firmy 
na dalszy rozwój?
 
Naszym marzeniem jest połączyć firmy technicz-
ne, agencje, a nawet końcowych klientów 
w jednym miejscu eventowym, do którego wszy-
scy mają dostęp, widzą swoje działania, mogą się 
wspierać lub wymieniać informacjami i przede 
wszystkim sprzętem oraz doświadczeniem. Jest 
to dość hermetyczna branża, gdzie większość 
firm się zna. Zauważyłam jednak, że bardziej 
sobie pomagają, niż przeszkadzają. I to jest 
piękne. Dlatego będziemy wspierać takie godne 
naśladowania zachowania biznesowe, bo jako 
wieloletni pracownik korporacji wiem, że niestety 
są rzadkością.

Trafiła Pani do firmy z zupełnie odmiennej 
branży, bo wcześniej była związana 
z motoryzacją. Skąd taka zmiana? Czy 
może, wbrew pozorom, te dziedziny mają 
jakiś wspólny mianownik? Proszę o tym 
opowiedzieć.

Osobiście widzę jedną kwestię wspólną – ludzi. 
Mimo nawet najlepszego sprzętu i narzędzi 
pracy, są niezastąpieni. Firma, w której praco-
wałam, rozpoczęła w pewnym momencie wprowa-
dzanie zmian, by sprostać rynkowi i stać się 
pełnoprawną korporacją (w której na sztywny 
regulamin nie można patrzeć przez palce 
i w której krawat i garnitur są stałymi elementa-
mi dresscode). Wówczas nadszedł czasna 
zmiany także w moim życiu. Chciałam robić coś 
sama i nadarzyła się ku temu wspaniała okazja. 
Pojawiła się firma z nowym pomysłem, która 
proponowała dużo pracy, ale jeszcze więcej 
przyjemności w tworzeniu czegoś nowego. Sama 
branża była dodatkowym atutem. W zasadzie 
zaczęło się od jednego spotkania. Pozwolono mi 
być sobą, co więcej - jestem do tego zachęcana. 
Wierzę w ten program i z przyjemnością proponu-
je go firmom.

New System Management to 
pomysł supernowy. 
Powstał przede wszystkim 
z potrzeby firm szukających 
oprogramowania,
które pomoże im w zarządzaniu 
wydarzeniami. Nasza firma 
przeanalizowała te potrzeby 
i stworzyła narzędzie, które 
pozwoli w pełni kontrolować 
przygotowanie i realizacje 
eventów.
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JESZCZE WIĘCEJ DESIGNU!
RENT more DESIGN to hasło przewodnie wypożyczalni mebli Rent Design na sezon 2018/2019. Kryje ono w sobie 
potrójne znaczenie. Po pierwsze, jeszcze więcej nowości produktowych, po drugie nowatorskie i niespotykane dotych-
czas w branży eventowej rozwiązania, po trzecie, design na najwyższym, światowym poziomie. Firma lubi zaskakiwać. 
Tak będzie także tym razem.

7 lat – tyle zajęło zbudowanie prawdopodobnie najwięk-
szej w Polsce wypożyczalni mebli eventowych. Każdy 
rok był dużym przedsięwzięciem i ogromnym skokiem 
rozwojowym. Każdego roku firma oferowała branży 
coraz więcej, coraz ciekawszych rozwiązań. Było to 
możliwe tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
#zgranejzałogi oraz pasji, którą zespół wzajemnie się 
zaraża. 

Nowy magazyn

W połowie 2017 roku Rent Design przeprowadziła się 
do nowej lokalizacji. Ponad 1400 m2 powierzchni 
magazynowej oraz ok. 200 m2 powierzchni biurowej, 
otworzyły przed firmą nowe możliwości. Magazyn Rent 
Design to tzw. magazyn wysokiego składowania, 
w którym praca odbywa się za pomocą wózka wysoko-
ściowego. Przystosowany więc został do logistyk 
zgodnej z najwyższymi standardami. To krok, którego 
konsekwencją jest możliwość oferowania branży 
kolejnych rozwiązań i obsługi na jeszcze wyższym 
poziomie.

Nadszedł czas na jeszcze więcej

Mimo, że Rent Design posiada w swoim magazynie 
ponad 26 tysięcy mebli i akcesoriów dekoracyjnych, nie 
spoczywa na laurach. Firma cały czas powiększa swoje 
stany, aby zaspokoić potrzeby niezwykle prężnie 
rozwijającego się rynku, jakim jest rynek MICE. Tylko w 
2018 roku do oferty Rent Design wprowadzono ponad 
4000 nowych krzeseł. Wśród nich kilka modeli 
w świeżych, intensywnych kolorach, idealnych na mniej 
formalne wydarzenia, oryginalne różowo-złote 
industrialne krzesła w paryskim stylu, jak również 
krzesła bankietowe w wersji białej, czarnej, transpa-
rentnej oraz złotej, które sprawdzą się na eleganckich 
przyjęciach. To wyjątkowe nowości, perełki wśród 
oferty polskich wypożyczalni mebli i produkty, których 
nie ma nikt inny. 

Zaskakujące, intrygujące produkty

Firma kreuje nowe trendy i wprowadza na polskie 
eventy nieszablonowe meble i akcesoria dekoracyjne. 
Na sezon 2018/2019 oprócz dużej ilości nowych 

krzeseł, wprowadziła do swojej oferty włoski design. 
Jednymi z najciekawszych nowości są ogromne lampy 
Kong, kształtem i rozmiarem przypominające prawdzi-
wego goryla. Te designerskie lampy podłogowe 
zaprojektowane zostały przez wybitnego projektanta 
Stefano Giovannoni, zdobywcę licznych nagród oraz 
zwycięzcę prestiżowych konkursów z dziedziny 
designu. Do grupy nietypowych nowości zaliczyć także 
można pufki oraz pojemniki w kształcie czaszki, 
ogromne, ozdobne donice i lampy, czy urocze lampki 
LED ukryte w postaci małych królików. Tego typu 
oferta jest symbolicznym gestem w stronę klientów 
Rent Design. Ma na celu podkreślenie innowacyjnego 
podejścia do pojmowania roli wypożyczalni mebli 
eventowych, odbiegającego od typowego, stereotypo-
wego miejsca, gdzie wynajmuje się popularne krzesło 
czy kanapę.

Rent Design nieustannie wspiera polski design

Jako polska firma, Rent Design bardzo mocno utożsa-
mia się również z polskimi projektantami i producenta-
mi mebli. Od kilku lat współpracuje z firmą Vzór, której 
fotele RM 58 należą do bestsellerów wypożyczalni. 
Niedawno wprowadzono do oferty kolejny model Vzór, 
minimalistyczny fotel RM 57. Rok 2018 to także 
nawiązanie współpracy z Oskarem Ziętą, jednym 
z najbardziej oryginalnych i cenionych za granicą 
polskich projektantów. Jego metalowe meble weszły 
już do kanonu wzornictwa. Rent Design wprowadziła 
do swojej oferty sklejkowe oraz srebrne i czarne, 
metalowe stoły projektu Zięty, jak również czarne, 
metalowe fotele. To zupełnie nowa estetyka w ofercie 
polskich wypożyczalni mebli. Ale któż inny mógłby się 
odważyć na tak nieszablonowe rozwiązania?

Firma kreuje nowe trendy i wprowadza na polskie eventy 
nieszablonowe meble i akcesoria dekoracyjne. 
Na sezon 2018/2019 oprócz dużej ilości nowych krzeseł,
wprowadziła do swojej oferty włoski design. 
Jednymi z najciekawszych nowości 
są ogromne lampy Kong, kształtem i rozmiarem
przypominające prawdziwego goryla.
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ZŁAP EVENTOWY WIATR W ŻAGLE
Zainteresowanie żeglarstwem wśród klientów korporacyjnych nie słabnie od dłuższego czasu. Rejsy firmowe to doskonała 
okazja do aktywnej integracji, wypoczynku w otoczeniu przyrody oraz okazja do rozmów i prezentacji edukacyjnych 
czy biznesowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom biznesu, statek Kapitan Borchardt zaprasza na pokład.

Ten wyjątkowy, 100-letni żaglowiec umożliwia 
w atrakcyjny sposób łączenie integracji oraz team 
– buildingu.  Pokład statku jest ruchomą przestrzenią 
z nieograniczonym potencjałem. Daje możliwość 
organizowania przedsięwzięć o charakterze bizneso-
wym, sportowym, turystycznym i prywatnym. 
Pozwala w kameralnej atmosferze zorganizować rejs 
dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Dzięki praktycznej nauce efektywnego działania 
zespołowego, poprzez uczestnictwo w pracach 
pokładowych wymagających wspólnego działania, 
podejmowania szybkich decyzji, optymalnego podziału 
zadań oraz klarownej komunikacji, pokład Kapitana 
Borchardta jest doskonałą platformą do przełożenia 
teorii budowania zespołu na praktykę.

Żeglowanie uczy sprawnego, szybkiego działania, 
dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości oraz warunków. Rejs to doskonały 
czas i miejsce na budowanie świadomości walorów 
pracy zespołowej w teorii i praktyce. Statek to idealna 
przestrzeń do wyrwania się z ram codziennych 
schematów i odetchnięcia pełną piersią w przerwie od 
zawodowej gonitwy.  

Armator STS Kapitan Borchardt podkreśla, że rejs 
żaglowcem to również niezapomniana przygoda, 
odpoczynek w promieniach słońca i szansa na 
odwiedzenie miejsc często trudno dostępnych 
z perspektywy turystyki lądowej. Dodaje, że wspólna 
zabawa na pokładzie to znakomita szkoła pracy 
zespołowej, intensywna dawka przygody i skuteczna 
integracja, co ma wymierne przełożenie na sferę 
zawodową. Żeglarstwo z elementami team-building 

sprzyja usprawnieniu komunikacji oraz owocnej 
współpracy w grupie. Wszystko po to, by osiągnąć 
zamierzone cele w miłej atmosferze. Rejs morski 
pozwala także nabrać dystansu do lądowych, codzien-
nych spraw – na morzu są one zupełnie nieistotne. 
Ma także duży wpływ na postrzeganie samego siebie. 
Po każdym rejsie człowiek wraca silniejszy, bardziej 
świadomy swoich słabości, ograniczeń, zalet 
i możliwości.

STS Kapitan Borchardt kwateruje do 32 załogantów 
w dwu-, trzy- lub czteroosobowych kabinach 
o podwyższonym standardzie, z których wszystkie 
wyposażone są w klimatyzację oraz łazienkę. 
Z kolei przestronny pokład oraz mesa wyposażona 
w ekran LCD i rzutnik pozwalają na zorganizowanie 
konferencji, warsztatów, czy przyjęcia, na które 
można zaprosić nawet do 100 osób. Czarter żaglow-
ca obejmuje przestrzeń, ale też opiekę załogi, przygo-
towanie posiłków, napojów, kompleksową organizację 
wyjątkowych wydarzeń czy turystycznych rejsów.

„Na pokładzie szkunera Kapitan Borchardt spotkają 
Państwo profesjonalną załogę, która wprowadzi 
zainteresowanych w tajniki żeglarstwa oraz zadba 
o komfort i bezpieczeństwo wypoczynku. Naszą 
aspiracją jest niewymuszone zaangażowanie uczestni-
ków rejsu w życie statku i  stworzenie szansy na 
aktywne, zdrowe, ale też przyjemne spędzenie czasu” 
– dodaje armator.

Pokład statku jest ruchomą przestrzenią z nieograniczonym potencjałem. 
Daje możliwość organizowania przedsięwzięć o charakterze biznesowym, 
sportowym, turystycznym i prywatnym. Pozwala w kameralnej atmosfe-
rze zorganizować rejs dostoswany do indywidualnych potrzeb.
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LEGENDA W UPOMINKU 
LEGENDA W UPOMINKU Manufaktura czekolady Favarger, uznawana za legendę Genewy, to najstarsza tego typu fabryka 
w Szwajcarii, w której niezmiennie od 1826 roku, wytwarzane są czekoladki według tradycyjnych, dziewiętnastowiecznych 
receptur. O pasji do czekolady, przekazywanej z pokolenia na pokolenie i o jednym z najsilniejszych zmysłów – smaku, 
w rozmowie z Krzysztofem Sankowskim z SSC Distribution.

Co Szwajcaria ma interesującego do zaoferwania 
branży eventowej?
 
Arcyciekawą historię, unikalną w skali świata tradycję, 
szwajcarską jakość z najwyższej półki i niebywały smak. 
Szwajcaria kojarzy się nam z bankami, złotymi zegarka-
mi, serami i czekoladą, a o tej ostatniej niestety ciągle 
niewiele wiemy, choć jej historia jest bardzo ciekawa, 
a jej kultura niebywale atrakcyjna. 

Kultura czekolady?

Tak. W kulturze czekolady mamy ogromne braki, nie ma 
u nas i nigdy nie było butików z prawdziwymi szwajcar-
skimi czekoladami. Ich świat ciągle czeka na nasze 
odkrycie i doświadczenie. 
 
Zapewne nieliczni mogli spróbować w życiu praw-
dziwej szwajcarskiej czekolady, która smakuje 
tak samo, jak ta z dziewiętnastego wieku. 
 
Z cała pewnością, bo Favarger to unikat na skalęświata 
i prawdziwe dziedzictwo ludzkości. A goście, dzięki 
organizatorowi, mogliby sami doświadczyć tego smaku, 
jako jednej z eventowych atrakcji. Pamiętajmy, że czeko-
lada jest najbezpieczniejszym kulturowo przyjętym 
prezentem, którym można się podzielić z innymi, nawet 
z dziećmi. Smak jest jednym z naszych najsilniejszych 
zmysłów, dlaczego więc nie zrobić gościom przyjemno-
ści, podkreślając go dodatkowo wybitną marką? Legen-
darna marka to historia, którą dostajemy z produktem 
do opowiedzenia. Powoduje, że jest to coś szczególne-
go, a czekolada jest dla nas wyjątkowa, budząca fascy-
nację i ekscytację, o której gość może opowiedzieć 
w domu, wzbudzając zachwyt. Taki event zapamięta na 
długo.
 
Dlaczego firmy z tego nie korzystają?
 
Nie ma w tej części Europy takiej czekoladowej kultury, 
jest to swego rodzaju novum, z którego dobrodziejstw 
warto korzystać. A wystarczy przecież tak niewiele, 
mała czekoladka serwowana do kawy i ładny podarunek 
od firmy na zakończenie eventu, z wyjątkowym, czekola-
dowym upominkiem ze Szwajcarii w środku.   
 
Są firmy, które dają swoim gościom np. lukrowane 
pierniczki w wymyślnych kształtach.

Bardzo miło, ale żaden catering czy cukiernik nawet nie 

zbliży się do poziomu marki z Genewy o dwustuletniej 
tradycji. To jest niemożliwe. Po to są wielkie marki, żeby 
korzystać z ich siły. Nawet jeśli są nieznane, to symboli-
ka jasno wskazuje, z jaką półką mamy do czynienia – 
Favarger Genewa 1826 brzmi, jak złoty szwajcarski 
zegarek.

A firmowe krówki i mini czekoladki z logo?

Gość co najwyżej poczuje, że dostał reklamówkę, 
a nie upominek premium, że organizator zaoszczędził na 
podarunku i na min. Chyba nie o to chodzi. 
A można dać coś dobrej marki, ale z brandowaniem logo 
sponsora lub zawieszką z logo, osiągając zupełnie inny 
efekt. Obserwuję, jak organizatorzy eventów i stoisk 
stają na głowie, żeby zainteresować gości. Często 
angażują ogromne fundusze, ale skupiają się tylko na 
rzeczach najważniejszych, na wymyślnych występach 
artystycznych, po czym nie starcza budżetów na 
poczęstunek do kawy, który bywa na poziomie jakości 
barów szybkiej obsługi, a upominek reklamówką 
z firmowym długopisem i krówkami. W ten sposób 
psujemy ciężko zdobyte dobre wrażenie.  

Jak zatem zrobić dobre wrażenie na gościach?

Każdy gość chciałby czuć się wyjątkowy, doświadczyć 
czegoś wyjątkowego, chciałby też zabrać coś do domu. 
Trudno to osiągnąć, gdy w prezentowej torbie znajduje-
my tylko reklamowe gadżety, a tak postępuje już każda 
firma, co w przypadku marek premium, jest naprawdę 
trudne do zrozumienia. Szwajcarskie czekoladki to 
prezent z najwyższej półki i zawsze trafiona przystawka 
lub deser. Niektórzy nie piją kawy, alkoholu, jeszcze inni 
cierpią na alergie i nie jedzą ciastek, ale czekolady 
z najstarszej manufaktury w Szwajcarii nie odmówią 
nawet ci, którzy są na diecie, bo dla większości będzie 
to jedyna taka okazja w życiu. Często zaczynamy 
powitanie gości od kawy, wody, lampki szampana, 
a serwowane mini czekoladki pozwalają zrobić na 
gościach lepsze wrażenie od samego początku. Na 
koniec dołóżmy do torby firmowej coś czekoladowego, 
czym częstowaliśmy. Pozostawimy najlepsze wrażenie 
z eventu na dłużej. Dla czytelników Event Katalogu 
przygotowaliśmy pomysły jak wykorzystać czekoladę do 
urozmaicenia eventów, począwszy od degustacji czeko-
lad, pralin, czekolady do picia, przez fontanny czekolado-
we i opowieści o czekoladowej Genewie i jej kulturze, po 
propozycje deserów i czekoladek do alkoholi. 

Zapraszam do kontaktu: info@ssc-distribution.pl. 

Często zaczynamy powitanie gości 
od kawy, wody, lampki szampana, 
a serwowane mini czekoladki 
pozwalają zrobić na gościach lepsze 
wrażenie od samego początku. Na 
koniec dołóżmy do torby firmowej 
coś czekoladowego, czym częstowa-
liśmy. Pozostawimy najlepsze 
wrażenie z eventu na dłużej. 
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STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ
Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) to jedyna organizacja w Polsce skupiająca szerokie spektrum organizatorów, 
dostawców usług, obiektów oraz przedstawicieli przemysłu spotkań. 

Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się 
czołowe firmy evetowe w Polsce. Jedną z najważniej-
szych misji organizacji jest budowanie i rozwijanie 
świadomości wśród przedstawicieli branży 
i przedstawicieli korporacji oraz urzędów i instytucji 
na temat celu event marketingu i standardów 
polskiego przemysłu spotkań. Takie przesłanie 
towarzyszy SBE  od 2009 roku, dlatego wśród grona 
firm budujących zespół są przede wszystkim poważni 
partnerzy z wieloletnim doświadczeniem na rynku 
polskim i zagranicznym, którzy, by otrzymać tytuł 
członka SBE, muszą mieć rekomendacje innych 
stowarzyszonych już osób oraz swoich klientów. 
Potencjalny członek powinien wykazać się również 
bogatym portfolio realizacji wydarzeń i dużym 
zaangażowaniem w życie społeczne oraz chęcią 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na podstawie 
swoich wieloletnich praktyk w biznesie. 

Stowarzyszenie Branży Eventowej daje swoim 
firmom członkowskim wiele platform rozwoju oraz 
dodatkowego zaistnienia na rynku. Przede wszystkim 
funkcjonuje jak inkubator przedsiębiorczości. Spraw-
dzone firmy wzajemnie wspierają się i budują sieć 
grup biznesowych. SBE dzięki wieloletniemu funkcjo-
nowaniu, skupiło sympatyków sektora przemysłu 
spotkań. Współpracuje ze wszystkimi mediami 

branżowymi oraz ma silną sieć kontaktów, do 
których z chęcią kieruje informacje związane 
z realizacjami, przedsięwzięciami i produktami firm 
członkowskich. 

SBE wypełnia przede wszystkim misję społeczną. 
Dlatego firmy, które podjęły decyzję o przystąpieniu 
do organizacji, biorą odpowiedzialność za budowanie 
świadomości, promowanie etycznych zasad współpra-
cy oraz edukują z zakresu event marketingu. 

Organizacja skupia wielu ekspertów, którzy często 
reprezentują interes ogólny branży podczas 
konferencji, paneli dyskusyjnych, wywiadów medial-
nych czy spotkań ze studentami. 

Stowarzyszenie jest autorem i organizatorem 
największej, merytorycznej konferencji pn. Event 
Biznes, która odbywa się cyklicznie już od pięciu lat.

Od 2017 roku SBE koncentruje się również na 
rozwijaniu relacji międzynarodowych. Jako pierwsza 
instytucja w Polsce podpisała porozumienie z Indian 
Exhibition Industry Association – Stowarzyszeniem 
Przemysłu Targów w Indiach. Aktywnie uczestniczy 
w wydarzeniach branżowych w Europie i na świecie. 
Buduje dialog z ekspertami i wymienia się doświad-
czeniami z najlepszymi znawcami branży eventowej. 
Dzięki tym relacjom SBE otwiera drzwi do szerokiej 
platformy edukacji i wymiany kontaktów biznesowych 
oraz wymiany doświadczeń czy promocji swoich 
produktów i serwisów. 

Łączenie wspólnych interesów odbywa się nie tylko 
na płaszczyźnie biznesowej. W porozumieniu 
i współpracy z siedmioma innymi pokrewnymi 
instytucjami, SBE podpisało deklarację nazwaną 

Białą Księgą, dotyczącą dobrych praktyk i standar-
dów współpracy na linii klient – agencja.

SBE aktywnie bierze udział w budowaniu ważnego 
przedsięwzięcia dla branży, jakim jest Meetings 
Week Poland, który skupia takie organizacje jak 
Stowarzyszenie Konferencje i  Kongresy w Polsce, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów 
Spotkań MPI, Polską Organizację Turystyczną,   
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, The 
Warsaw Voice, Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji. 
Nominuje również swoich kandydatów do nagrody MP 
Power Award. 

Raz do roku, razem z Klubem Agencji Eventowych, 
tworzy akcję charytatywną Elfy, przeznaczoną 
szczególnie do pomocy dzieciom i osobom znajdują-
cym się w trudnych sytuacjach życiowych. 

Samodzielnie Stowarzyszenie Branży Eventowej 
przygotowało Kodeks Dobrych Praktyk, które mają 
być wyznacznikiem etycznych zasad w biznesie 
przemysłu spotkań.
 
Zapraszamy przedstawicieli firm sektora branży 
eventowej do współpracy i budowania świadomości 
etycznej i profesjonalnej organizacji eventów.

info@sbe.org.pl
www.sbe.org.pl  

Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się 
czołowe firmy evetowe w Polsce. Jedną z najważniejszych misji organi-
zacji jest budowanie i rozwijanie świadomości wśród uczestników 
branży i przedstawicieli korporacji oraz urzędów i instytucji na temat 
celu event marketingu i standardów polskiego przemysłu spotkań.
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PROJEKTY STOWARZYSZENIA BRANŻY EVENTOWEJ

Event Biznes

Najważniejsza w Polsce konferencja Event Biznes 
poświęcona w pełni tematyce eventu, jako 
jednemu z najskuteczniejszych narzędzi marke-
tingowych, pozwalającemu dotrzeć bezpośrednio 
do grup docelowych prowadzonych projektów 
i z powodzeniem realizować cele biznesowe. 

Piąta edycja odbędzie się 19.10.2018 roku 
w PTAK Warsaw Expo.

Studium Event Management 

Roczne studium pomaturalne, prowadzone we 
współpracy z Fundacją Wydziału Zarządzania na 
Uniwersytecie Warszawskim, skierowane zarów-
no do osób, które są zainteresowane pracą 
w zawodzie event managera, jak i tych, które 
zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień 
i chciałyby usystematyzować i poszerzyć swoje 
kompetencje z tego zakresu. 

Rekrutacja trwa do 31.10.2018 roku.

Elfy 

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

najmłodszych oraz potrzebujących pomocy. 
Projekt integruje branżę eventową, która 
wspólnymi siłami pomaga wybranym ośrodkom 
i organizacjom, zabezpieczając podstawowe 
potrzeby  lub dostarczając przedmioty użytku 
codziennego. Każdego roku inne organizacje są 
beneficjentami tej inicjatywy.

Kolejna edycja odbędzie się 4.12.2018 roku 
w Global Expo w Warszawie.

Kodeks dobrych praktyk 

Misją Rady Etyki jest wyznaczanie etycznych 
standardów postępowania podmiotów funkcjonu-
jących w obszarze MICE. Jej działalność ukierun-
kowana jest na promowanie tychże standardów 
w branży spotkań oraz edukację w dziedzinie 
etyki branżowej. Zasady dobrych praktyk zostały 
spisane w Kodeksie, który dziś stanowi poradnik 
dla przedstawicieli sektora.

Patronaty i debaty 

SBE jako opiniotwórcza organizacja przyznaje 
patronaty, bądź wspiera wysokiej jakości 
przedsięwzięcia. Otwarta jest na współpracę  

z innymi instytucjami oraz organizatorami 
wydarzeń w Polsce oraz poza jej granicami. 
Zachęca również event managerów do zaprasza-
nia ekspertów branży eventowej, którzy wspiera-
ją i budują Stowarzyszenie. Sama organizuje 
w skali roku wiele inicjatyw.

info@sbe.org.pl,
www.sbe.org.pl,

www.eventbiznes.pl.

 

 

 

http://www.sbe-org.pl
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6 PYTAŃ DO... EVENTOWE GŁOWY VOL. 1

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. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

Udany event to event…
który głeboko zapuszcza korzenie w świadomości
i podświadomości odbiorcy.

Swój dzień pracy zaczynam od…
kawy, skrzynki mail, harmonogramu zadań
oraz redakcyjnych konwersacji.

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...

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

Marzena Ziarkowska Marta Klecha Adam Żmuda 

www.eventpolska.biz


www.eventpolska.biz
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THE POWER OF EMOTIONS

Power Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 1/31, 03-193 Warszawa

tel.: 22 224 59 83
power@agencjapower.pl

www.agencjapower.pl

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.

EVENT

INCENTIVE

CONFERENCE

SPORT

www.creality.pl


www.creality.pl
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Agencje eventowe

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.
 

OGARNIAMY KONCERTOWO

CustomArt 
tel.: 660 717 053, 534 513 872

kontakt@customart.pl

www.customart.pl

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. 

ZNAMY ANTIDOTUM NA NUDĘ

Escape & Explore Club Sp. z o.o.
ul. Odkryta 31/7, 03-140 Warszawa

tel.: 668 171 176
biuro@escapeclub.eu

www.escapeclub.eu



www.goldenrocket.pl
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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.

IMPOSSIBLE IS NOTHING

Ibento Sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 26/15, 00-478 Warszawa

tel.: 22 629 05 80
biuro@ibento.pl 

www.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

www.ibento.pl
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Z pasją i zaangażowaniem, realizując powierzone cele, dbając 
o efektywne rozwiązania, tworząc kompletną całość... to właśnie MY!

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.

TWORZYMY, INSPIRUJEMY, ORGANIZUJEMY...

Music Art Creation 
Agencja eventowa

ul. Grójecka 74/74, 02-359 Warszawa
tel.: 517 332 035, 534 533 220

biuro@musicartcreation.pl

www.musicartcreation.pl
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www.terenowiec.com
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Agencje eventowe

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

Dodatkowo:
• Biznesowe Szybkie Randki
• autorskie Kąciki Zabaw dla dzieci
• balony z helem

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.

EMOCJE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIEEVENT SZYTY NA MIARĘ 

VIP Event Fatima Zblewska
Olivia Business Centre

Al. Grunwaldzka 472a, 80-309 Gdańsk, Strefa O4, IIp.
tel.: 511 111 080

kontakt@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

www.vipevent.com.plwww.teamprevent.pl 



www.wroblewskaevent.com
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ARCHITEKCI EVENTÓW

Votre Event Group Joanna Gizgier
ul.Romana 44, Łódź 93-370

tel.: 783 669 531
biuro@agencyevents-veg.com

www.agencyevents-veg.com

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. 

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



http://www.everest-production.eu
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Atrakcje eventowe

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.

NIESAMOWITE POKAZY ARTYSTYCZNE

Agnieszka Marczak
tel.: 660 149 883

marczak.agnieszka@o2.pl

www.agnieszkamarczak.com

• 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.

NOWY WYMIAR INTERAKTYWNEJ ROZRYWKI

Art Movement
ul. Legionów 91, 91-072 Łódź

tel.: 663 078 661 (Marcin Mroziński)
art@artmovement.pl

www.artmovement.pl



www.annafilipowska.com
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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.

ATELIE - PROFESJONALIZM I PASJA

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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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. 

PRZEKRACZAM GRANICE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

Człowiek Flaga. Łukasz Świrk
ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice

tel.: 888 508 677
Lswirk@gmail.com

www.facebook.com/czlowiekflaga/

CZŁOWIEK FLAGA
Łukasz Świrk



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

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

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

eventkatalog_showburelsque.indd   1 30.04.2018   14:06:55

www.showburlesque.pl
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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 

• Posiadamy wieloletni staż sceniczny prezentowany w 18 krajach 
świata

• Gwarantujemy udaną atrakcję eventową

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

POKAZY AKROBATYCZNE

Celina Małek
tel.: 886 464 854

celinamalek12@gmail.com

www.facebook.com/celina.malek

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.

ENIGMA-ART POKAZY TEATRALNO – AKROBATYCZNE 

Enigma-Art
tel.: 509 380 968 (Jacek), 662 096 090 (Aleksandra)

enigma-art@wp.pl

www.enigma-art.com.pl
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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.

NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!

Performersi
tel.: 691 112 600

biuro@pokazyakrobatyczne.pl

www.pokazyakrobatyczne.pl



52

Atrakcje eventowe
ev

en
t 

ka
ta

lo
g 

2
0
1
8

/2
0
1
9

Atrakcje eventowe

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. 

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. 

ARTYSTYCZNE POKAZY ŚWIATŁA I PIASKU

Magdalena Suszek-Bąk - Suszi Pracownia Dźwięku i Obrazu
Kraków

tel.: 608 028 567
saltanimation@gmail.com

www.rysowaneswiatlem.rysowanepiaskiem.pl

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

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. 

SPRAWDŹ, CZY JESTEM CZARUJĄCY.

Tomasz Gidziński
tel.: 698 340 996

tgidzinski@gmail.com

www.iluzja24.pl
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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

PIASKIEM OPOWIEMY TWOJĄ HISTORIĘ

Malowanie Piaskiem
tel.: 691 112 600

biuro@malowaniepiaskiem.com

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

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

BARMAŃSTWO TO NASZA PASJA

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

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

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)

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

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

TRZY SPOSOBY NA PORTRET I ŚWIATŁO

Fotospacery.pl
tel.: 517 578 450

wspolpraca@fotospacery.pl

www.fotospacery.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. 

FOTO BAR – ZAMÓW NAS NA EVENT

Foto Bar Artur Drzazga
ul. Paderewskiego 8, 42-660 Kalety 

tel.: 730 585 007 
biuro@fotobar.com.pl

www.fotobar.com.pl
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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. 

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.

TOMASZ GRABSKI - PIANISTA NA EVENT 

Tomasz Grabski - Oprawa muzyczna eventów 
tel.: 793 230 220 

t.grabski@thepiano.pl 

www.thepiano.pl

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.

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!

NASI WŁOSCY ARTYŚCI NR 1 W POLSCE!

Agencja Artystyczna Artista Italiano
ul. Trzcinowa 30, 02-446 Warszawa

tel.: 698 922 166 
biuro@artistaitaliano.pl 

www.artistaitaliano.pl
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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.

OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ 100% LIVE

Dancing Pills
tel.: 608 772 753

agencja@puremusic.pl

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

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!

COVEROWY ODJAZD I ELVIS NA ŻYWO.

Piotr Skowroński
tel.: 504 000 440
tkf@elvisKing.com

www.elvisking.com
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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!

Magia lodu tworzona specjalnie z myślą o Twoim Evencie.

Zamrozimy, wykonamy, dowieziemy i zachwycimy :)

ICE EVOLUTION RZEŹBY Z LODU

Ice Evolution
ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec

tel.: 504 094 151
marketing@iceevolution.pl

www.iceevolution.pl

grupatotal.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH



http://www.manage-your-body.pl
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Proponujemy Ci nowoczesną atrakcję - przenośne tory do minigolfa, 
które podkreślą między innymi prestiżowy styl na eventach.

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!;)

MINIGOLF - ATRAKCJA NOWEJ GENERACJI

Golfix – Dzielimy się radością
tel.: 502 997 208

info@golfix.pl

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

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.

EVENT DANCE & PARTY RADOŚĆ TWORZENIA

Event Dance & Party Agata Boczar
ul. Opalińska 5/7/32, 01-739 Warszawa

tel.: 602 520 433
biuro@eventdance.pl

www.eventdance.pl



http://www.amar-group.eu
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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. 

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! 

SUPER FUN NA SPORTOWO!

Super Fun
ul. F.M. Lanciego 10E/6, 02-792 Warszawa  

tel.: 696 479 330 
superfun.ab@gmail.com

www.superfun-ab.pl

Duet Artystów Balonowych specjalizuje się w artystycznej oprawie 
wydarzeń, pikników oraz eventów dla dzieci i młodzieży.

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

BIG BALLOON SHOW

Balloon Duo - Balonowy Cyrk
tel.: 668 206 003, 606 215 108

balloonduo@gmail.com

www.facebook.com/BalloonDuo
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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!

FUNTRUCK MOBILNA STREFA GIER! 

Akademia PoPoTam
tel.: 692 450 525, 797 194 155

kontakt@akademiapopotam.pl

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

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.

KLOCKI TOOBEEZ® TEAM BUILDING & FUN

Stacja Animacja Justyna Całusińska
ul. Filomatów 14 lok. 25, 42-217 Częstochowa

tel.: 782 156 840
biuro@stacja-animacja.pl

www.stacja-animacja.pl
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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!

NADRUKI NA KOSZULKACH NA ŻYWO

Projektant Nadruków
ul. Nowy Świat 60, 00-357 Warszawa

tel.: 537 762 798
projektant.nadrukow@gmail.com

www.projektant-nadrukow.pl

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.

NAJLEPSZE EVENTY W ZAKOPANEM

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

biuro@szkolaquadow.pl

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

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

CZAS NA NOWY WYMIAR ROZRYWKI! 

Operacja Laser Tag 
Plecewice 92, 05-088 Brochów

tel.: 570 210 101, 792 569 248
operacjalasertag@gmail.com

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

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.

PASJA ADRENALINA PRZYGODA

Camp Formoza
tel.: 792 233 332

kontakt@campformoza.pl

www.campformoza.pl
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ESCAPE ROOM to zabawa polegająca na rozwiązywaniu szeregu 
różnorodnych zagadek wyzwalająca pokłady kreatywności, inteligencji 
oraz umiejętności gry zespołowej.

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.

ESCAPE ROOM NA EVENT W HOTELU

Escape Service Tomasz Łysakowski
ul. Doroszewskiego 9/46, 01-318 Warszawa

tel.: 508 465 627
escapeservice.waw@gmail.com 

www.escapeservice.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.

PINBALL STATION - FLIPPERY I ARCADE

Mono Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 8a, 01-210 Warszawa

tel.: 694 327 137
pawel@pinstation.pl

www.pinstation.pl

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. 

MAXI EMOCJE NA MINI JACHTACH

Mini Jachty Mirosław Jakubek
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia

tel.: 794 664 488, 603 793 754 
kontakt@minijachty.pl

www.minijachty.pl  |  www.mini230.pl 
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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 Training-
żeglarstwo 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. 

ZŁAP WIATR W ŻAGLE!

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

www.kapitanborchardt.pl

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.

Pływamy cały rok na Wiśle w Warszawie, ale też nad Zalew Zegrzyński 
lub do Młocin (zależnie od stanu wody).

EKSKLUZYWNE STATKI W WARSZAWIE

Po Wiśle Sp. z o.o.
ul. Hoża 86 lokal 410, 00-682 Warszawa

tel.: 536 777 536
info@po-wisle.pl

www.po-wisle.pl



www.a1karting.pl
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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.

MOTO EVENTY TYLKO Z NAMI! 

SYMPRO.PL Sp. z o.o.
ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno

tel.: 506 285 041
biuro@sympro.pl

www.sympro.pl



www.velvetart.pl
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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.

GOTOWANIE Z NAMI NIE JEST TRUDNE

Studio Sztuki Kulinarnej
ul. Wolińska 17 lok. 2, 03-699 Warszawa

tel.: 517 707 606
kontakt@sushiakademia.pl

www.sushiakademia.pl

CMYK

C=0 M=100 Y=100 K=0

C=0 M=0 Y=0 K=100

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. 

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.

Zapraszamy do współpracy!

TWOJE STUDIO SMAKU

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

www.kulinarnekreacje.com.pl
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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. 

W swojej ofercie posiadamy stoły degustacyjne: 
Whisky | Wine | Vodka | Beer (piwa rzemieślnicze) | Tincture (nalewki 
regionalne)

Zapraszamy Państwa do świata wyjątkowych doznań i nowoczesnych 
degustacji.

DEGUSTACJE W NOWOCZESNYM WYDANIU

Degustacje.pl 
ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

tel.: 730 703 703
biuro@degustacje.pl

www.degustacje.pl

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. 

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!

 POKAZY KULINARNE JAKUBA KURONIA!

Gotuj z Kuroniem Jakub Kuroń
ul. Kochanowskiego 31/60D, 01-864 Warszawa

tel.: 533 117 230
bogumila@kuron.com.pl

www.kuron.com.pl
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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.

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.

CATERING HOTEL BELLOTTOMOBILNY BARISTA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Catering Hotel Bellotto
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa

tel.: 660 406 480
catering@hotelbellotto.pl

Perfect Service
ul. Żytnia 7/9, 31-408 Kraków

tel.: 533 121 299
perfectservice.info@gmail.com

www.catering.hotelbellotto.plwww.perfect-service.biz
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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.

KULINARIA EVENTOWE NR. 1 W POLSCE

Deli Catering 
ul. Algierska 17D, 03-977 Warszawa

tel.: 22 599 45 60
catering@delicatering.pl

www.delicatering.pl
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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.

PERFEKCJA • ELEGANCJA • JAKOŚĆ

Mazurkas Catering 360°
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: 22 721 47 73
catering@mazurkascatering.pl

www.catering.mazurkas.pl
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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. 

NIEZAWODNOŚĆ I WIEDZA EKSPERTÓW 

Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o. 
ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa

tel.: 22 55 86 700
catering@belvedere.com.pl

www.cateringbydesign.pl
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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. 

Dziękujemy za te wspólne 20 lat!

PASJA. PERFEKCJA. DOŚWIADCZENIE.

Sheraton Catering Service
tel.: 22 450 69 12

kontakt@sheratoncatering.pl

www.sheratoncatering.pl 

C A T E R I N G  S E R V I C E
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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.

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.

KOMPLEKSOWE USŁUGI CATERINGOWE

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

www.fiesta.com.pl
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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.

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!

OBSŁUGA CATERINGOWA KLASY PREMIUM

Prestige Venues & Events
PGE Narodowy 

al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
tel.: 693 321 852

events@sodexoprestige.pl

www.sodexoprestige.pl
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DO GRUPY NALEŻĄ:

CATERING DLA 
WYMAGAJĄCYCH

Kompleksowość działań, stawia nas pośród 
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.

POLSKA 
GRUPA 
CATERINGOWA

ul. Żytomierska 5 
03-360 Warszawa 
 

514 451 918
www.pgc.catering

www.pgc.catering
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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. 

PROFESJONALNA.TV LUKSUS PROFESJONALIZMU 

Profesjonalna.tv
Siedziba Stadion Narodowy

ul. Poniatowskiego 1, Warszawa
tel.: 507 248 289

kontakt@profesjonalna.tv

www.profesjonalna.tv

fesjonalna.tv

Szczegóły i wycena  
507284289

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.

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. 

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.

www.profesjonalna.tv

www.profesjonalna.tv
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Szczegóły i wycena  
507284289

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.

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. 

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.

www.profesjonalna.tv

www.profesjonalna.tv
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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

#KAWASAMASIENIEZROBI

Colours of Coffee
ul. Korotyńskiego 5 lok. U3, 02-121 Warszawa

tel.: 882 080 000
info@coloursofcoffee.pl

www.coloursofcoffee.pl
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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. 

KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OBSŁUGA

Creative Agency Agencja Hostess i Hostów
ul. Babiego Lata 9b/4b, 53-020 Wrocław

tel.: 781 022 443
kontakt@creative-agency.pl

www.creative-agency.pl
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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.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ !

PE Krystyna Głowacka
Al. Rzeczypospolitej 27 c lok. 36, 02-972 Warszawa

tel.: 501 170 777, 510 70 60 51
agencja@professionalevent.pl

www.professionalevent.pl
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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.

EVENTOWY DOM PRODUKCYJNY FOTO&VIDEO

Moc&ArtGroup
ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa

tel.: 665 332 444
info@mocartgroup.pl

www.mocartgroup.pl

MOC&ARTGROUP
C R E A T I V E  M E D I A  P R O D U C T I O N  H O U S E  
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http://www.zdjecia-reklamowe.pl
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Obsługa eventów

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.

PAKUJEMY I PROJEKTUJEMY PREZENTY

Royal Packig  - Pakowanie prezentów 
ul. Obrzeżna 1 lok U13, 02-691 Warszawa

tel.: 601 301 063
kontakt@royalpacking.pl

www.royalpacking.pl

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.

NAJSTARSZA MANUFAKTURA CZEKOLADY W SZWAJCARII

SSC Distribution
ul. Kielecka 46/9, 02-530 Warszawa

tel.: 602 306 341
krzysztof.sankowski@SSC-distribution.pl

 www.skladyczekolady.pl



MIROSŁAW RIEDEL
prezenter telewizyjny 
konferansjer
reżyser
aktor

531 704 444
www.mirekriedel.pl

kontakt@mirekriedel.pl

Zapraszam do kontaktu

Szukasz doświadczonego 
konferansjera lub
pomysłu na event?

www.mirekriedel.pl
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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.

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. 

BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOJEJ FIRMY

RS-Protect
ul. 1-go Maja 6, 08-200 Łosice

tel.: 531 998 112
biuro@rs-protect.pl

www.rs-protect.com.pl
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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.

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.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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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Techniki eventowe

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!

TWARDO STĄPAMY NAWET PO BŁOCIE

Vittex Sp. z o.o.
ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa

tel.: 787 998 560
biuro@vittex.pl

www.vittex.pl

Zajmujemy się kompleksową obsługą energetyczną oraz wynajmem 
sprzętu:

• 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.

OBSŁUGA ENERGETYCZNA IMPREZ

TechnoStage
ul. Księcia Józefa 24, 30-206 Kraków,

tel.: 691 570 225, 661 555 496
dawid@technostage.com, mkordys@zasilania.pl

www.zasilania.com
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Techniki eventowe

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

TECHNIKA ESTRADOWA I EVENTOWA

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

www.astralconcert.pl

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 |

WYNAJEM I SPRZEDAŻ EKRANÓW LED

LEDCITY
Stróże 335A, 33-331 Stróże

tel.: 12 413 81 27, 609 146 841
biuro@ledcity.pl

www.ledcity.pl
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Techniki eventowe

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.

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 

OBSŁUGA TECHNICZNA I SCENOGRAFICZNA IMPREZ

EventRoom Filip Hamerla
ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa

tel.: 22 424 26 26
biuro@eventroom.pl

www.eventroom.pl

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. 

KREATIVA ... IDEAS, NO LIMIT !

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

www.pracowniakreativa.com.pl

www.gerriets.pl
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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. 

OBSŁUGA TECHNICZNA EVENTÓW

Brill AV Media Sp. z o.o
ul. Kolejowa 9/11, 01-217 Warszawa

tel.: 22 631 80 91
biuro@brill.pl

www.brillavmedia.pl
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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.
 

#LIVECREATION 

VES Sp. z o.o.
ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

tel.: 22 839 49 35
ves@ves.pl

www.ves.pl  |  www.livecreation.pl 
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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!!!

SPEKTAKLE LASEROWO-MULTIMEDIALNE

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 

www.visualsensation.pl  |  www.facebook.com/visualsensation
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W LOUNGETIME® przygotowujemy dla klientów ekskluzywne 
i wyjątkowe wydarzenia.

Zaaranżujemy, wyposażymy i przekształcimy dowolne miejsce, 
zapewniając wspaniałą oprawę organizowanego eventu.

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

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.

Zapraszamy do  niezobowiązujących konsultacji!

PRESTIŻOWA PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA

Meble Eventowe Loungetime
ul. Kamienna 12, 31-403 Kraków

tel.: 660 96 97 36, 512 69 41 42 
biuro@loungetime.pl

www.loungetime.pl
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Wyposażenie eventów

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

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.

DŹWIĘK ŚWIATŁO OBRAZ – NOWA JAKOŚĆ

Play4fun Radosław Os
ul. Złotej Rybki 6, 65-012 Zielona Góra

tel.: 606 305 070
biuro@play4fun.com.pl

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

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

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

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. 

PAP-ART.PL - STATUETKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

Pap-Art.pl
tel.: 662 029 888
biuro@pap-art.pl 

www.pap-art.pl 
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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.

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.

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.

LEŻAKING - LEŻAKI ALUMINIOWE XXL FLOTA REKLAMOWA TWOJEJ FIRMY

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

www.leżaking.pl www.automotogadzet.pl
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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.

GRUPAHALO – STROJE DLA HOSTESS

GRUPAHALO s.c.
ul. Pabianicka 56/1, 93-513 Łódź
tel.: 502 270 050, 508 318 012

gh@grupahalo.com.pl

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

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.

EventoweMeble.pl to:
• Wysoka jakość mebli i akcesoriów
• Własna flota samochodów dostawczych
• Profesjonalna obsługa
• Indywidualne podejście do klienta
• Stały kontakt 24/7

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.

WYPOŻYCZALNIA EKO MEBLI EVENTOWYCHWYPOŻYCZALNIA EKO MEBLI EVENTOWYCH

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

kontakt@eventowemeble.pl 

ECOPOL
Piotrowice Polskie 9, 57-211 Ciepłowody

tel.: 691 608 613
biuro@ecopol24.pl

www.eventowemeble.plwww.hale-namioty.com.pl
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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!

STAR EVENT – TWOJA WYPOŻYCZALNIA

Star Event 
ul. Środkowa 29a, 05-816 Opacz-Kolonia, Warszawa

tel.: 513 039 106, 690 956 118, 536 194 517
biuro@starevent.pl

www.starevent.pl
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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 MORE 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

www.rentdesign.pl

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  M E B L I
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www.krzeslaonline.pl
www.bankietowo.pl
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Smart design. Przestrzeń eventowa na nowo.

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!

WYNAJEM, KTÓRY ZMIENIA WSZYSTKO!

Spice4space
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków

tel.: 600 428 103
kontakt@spice4space.pl

www.spice4space.pl
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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. 
Gwarantujemy 100% wodoodporność, wytrzymałość, niezawodność, 
szybką i prostą instalację, zgodność ze wszystkimi normami 
bezpieczeństwa, elastyczne formy współpracy, doradztwo 
w wyborze namiotów i wsparcie techniczne. 

UBIERAMY OUTDOOR

Ukoo Poland
ul. Krasińskiego 108, 05-080 Izabelin

tel.: 22 11 21 030
info@ukoo.pl

www.ukoo.pl
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Wyposażenie eventów

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIE EVENTOWE
DOSTĘPNE TYLKO W RENTABAR.PL

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
SPRAWDŹ NA RENTABAR.PL

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
100% MADE IN ITALY

Form Us
With Love

Alberto Basaglia 
Natalia Rota Nodari

Matteo Ragni
Maurizio Prina

2018
Claudio Dondoli & Marco Pocci

TYLKO W RENTABAR.PL
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I GŁĘBIA KOLORU

Giulio
Acchetti

Alessandro
Gnocchi

Alessandro
Gnocchi

Alberto
Brogliato

2018
NOWOŚĆ

Cedric RagotPedrali R&D

ul. Kineskopowa 1, Budynek D/ Front Hali,  05-500 Piaseczno/ k. Warszawy
tel. +48 884 902 855 email: biuro@rentabar.pl

PONAD 1500
miejsc siedzących w strefach lounge

STREFY DLA 300 
miejsc, złożone z jednego systemu mebli Vittoria white

180 BARÓW
w 11 niepowtarzalnych liniach

BRANDING
mebli i doradztwo w zakresie aranżacji strefy vip

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

Arten Citton Form Us With Love

www.rentabar.pl
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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.

Jesteśmy tam gdzie się dzieje!

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH

Colors of Design
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

tel.: 509 662 360
marketing@colorsofdesign.pl

www.colorsofdesign.pl

MEBLE EVENTOWE

grupatotal.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
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SZKŁO - PORCELANA - SZTUĆCE
KRZESŁA - STOŁY - OBRUSY

GRILLE - PODGRZEWACZE
EKSPRESY DO KAWY - WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

PIECE - HOT BOXY  
 SZAFY GRZEWCZE I CHŁODNICZE 

i wiele innych...

www.gastrowypozyczalnia.pl
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EVENT? TAK, POPROSZĘ!
Organizacja wydarzenia często zaczyna się od 
wyboru obiektu. Współczesne miejsca eventowe 
umożliwiają kompleksową organizację i dają 
wartość, która decyduje o tym, że nasz event 
będzie niezapomniany – pozwalają na 
personalizację. Kolejna edycja Event Katalogu, 
którą trzymają Państwo w ręku jest 
potwierdzeniem, że takich miejsc na eventowej 
mapie Polski zdecydowanie nie brakuje i każdy 
organizator jest w stanie znaleźć dla siebie obiekt 
idealny. 

A ten powinien być wyjątkowy pod wieloma 
względami. Obok ilości ciekawych sal, możliwości 
aranżacji, dodatkowych atrakcji, wielkości, 
doskonałego cateringu, pokoi hotelowych, powinien 
spełniać swoją funkcję przy organizacji wielu, 
często bardzo różnych wydarzeń. Bo nieco innymi 
prawami rządzi się kameralne, biznesowe 
spotkanie, szkolenie dla 50 osób, firmowy jubileusz 
w eleganckiej oprawie, a czym innym jest 
organizacja wydarzenia masowego, targów 
z trzystoma wystawcami czy międzynarodowej 
konferencji. Dlatego wybór obiektu to zawsze duże 
i ważne wyzwanie. To od charakteru miejsca w dużej 
mierze będzie zależeć całość wydarzenia.

W ślad za rozwojem branży idą rosnące wymagania 
klientów, a także coraz głębsza profesjonalizacja 
świadczonych usług. Eventowy popyt zwiększa 
podaż, a konkurencja wymusza udoskonalanie ofert 
oraz zwiększanie ich różnorodności, dlatego 
współczesne obiekty eventowe w Polsce mogą 
śmiało konkurować z tymi ze światowych rynków. 
Koniunktura bezustannie się napędza i wymiernie 
korzystają na tym wszyscy.

Współczesny obiekt to już nie tylko miejsce ciekawe 
architektonicznie, dobrze skomunikowane, 

wyposażone w nowoczesne technologie i obsługiwane 
przez wykwalifikowanych pracowników. Dziś 
spokojnie możemy znaleźć zarówno obiekty 
oferujące kolację w stylu średniowiecznej biesiady, 
jak i lokale z wyszukanym sushi, pokazami 
barmańskimi, ultranowoczesnym designem, czy 
miejsca interaktywne i multimedialne, proponujące 
gościom trójwymiarowe wizualizacje. Wszystko to 
przestaje być traktowane w kategorii sience fiction 

Możliwość lądowania helikoptera na dachu obiektu? 
Kąpiel w czekoladzie? Oczywiście! Kuchnia 

molekularna? Kolacja w ciemności? Pewnie! 
Przyjęcie w dawnej kopalni? Aplikacja do 
komunikacji między uczestnikami eventu? 
Nowoczesne centrum kongresowe w środku 
metropolii? Proszę bardzo! Każdy znajdzie coś dla 
siebie. 

Oddając do Państwa dyspozycji najnowszą edycję 
Event Katalogu, zapraszamy Państwa w podróż 
po miejscach, które inspirują, zaskakują 
i sprawiają, że obiekt eventowy staje się istną 
fabryką wrażeń…

WYDAWCA:
EventPolska.biz
ul. Dąbrowskiego 1/5
40-032 Katowice
tel.: + 48 604 712 867

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY:
Adam Żmuda
a.zmuda@eventpolska.biz

REDAKTOR NACZELNA:
Marta Klecha
m.klecha@eventpolska.biz

MANAGER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW:
Marzena Ziarkowska
m.ziarkowska@eventpolska.biz
tel.: +48 600 472 746 

PROJECT MANAGER:
Katarzyna Krzewicka
k.krzewicka@eventpolska.biz

WSPÓŁPRACA:
Agencja Power Sp. z o.o.
www.agencjapower.pl

SEKRETARZ REDAKCJI
Anna Kwienińska
a.kwiecinska@evenpolska.biz

redakcja@eventpolska.biz
www.eventpolska.biz

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść zamieszczonych EventPolska.biz reklam i ogłoszeń.
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W POSZUKIWANIU IDEALNEGO MIEJSCA
Na sukces eventu składa się kilka istotnych czynników, zarówno charakter i całokształt zaplanowanych atrakcji, ale przede 
wszystkim miejsce, w którym raczyć nimi będziemy gości. W wyborze obiektu eventowego, wychodzenie poza schemat stało 
się w zasadzie obowiązkiem profesjonalnego organizatora. Jak więc ułatwić sobie życie i w poszukiwaniu idealnej lokalizacji 
organizowanej imprezy znaleźć obiekt oferujący dużo więcej, niż rynkowy standard? 

Na poszukiwania idealnego miejsca wybraliśmy 
się razem z Digital Knowledge Village, eksperta-
mi w dziedzinie kompleksowej organizacji 
eventów, którzy opracowali raport pt. „Miejsce 
ma znaczenie”, prezentując w nim m.in. kluczowe 
cechy idealnego obiektu eventowego.

Każdy event manager doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że organizacja wydarzeń to 
działanie wielopłaszczyznowe, interdyscyplinar-
ne, wymagające doskonałej koordynacji, cierpli-
wości i pamiętania o wielu, nawet najdrobniej-
szych szczegółach oraz wymagające doskonałej 
kooperacji wielu zaangażowanych podmiotów.

Śledzenie dynamicznie zmieniającej się branży 
eventowej i nadążanie za najnowszymi trendami 
to zawsze nie lada wyzwanie. Co chwila na 
horyzoncie pojawiają się nowinki techniczne 
i zadziwiające technologie multimedialne 
i komunikacyjne. Event ma olśniewać, ma być 
interaktywny i nierzadko spektakularny. Otocze-
nie w którym wszystko to ma mieć miejsce musi 
zatem być równie atrakcyjne.

Charakter lokalizacji eventowej często inspiruje 
i ma ogromny wpływ na charakter całego 
wydarzenia. Warto mieć to na uwadze już przy 
początkowym etapie researchu i planowania.

W pierwszej kolejności, w celu idealnego dopaso-
wania lokalizacji obiektu do planowanego 
wydarzenia, należy odpowiedzieć na kilka najważ-
niejszych pytań dotyczących szczegółów 
imprezy. Powinniśmy się skupić na kluczowych 

kwestiach w kilku strategicznych obszarach 
takich jak: powierzchnia, uczestnicy, catering, 
multimedia, zakwaterowanie, marketing oraz 
ogólne formalności.

„Spotkanie dla 20 osób, czy event dla tysiąca 
uczestników - szukając lokalizacji do aranżacji 
każdego z nich, musisz dokładnie określić, czego 
w każdym z przypadków oczekujesz – tylko wtedy 
masz szansę otrzymać dopasowaną ofertę. 
Najważniejsze to sformułować potrzeby. Istotne 
jest też określenie, czego będzie dotyczyło 
wydarzenie, jaki jest jego charakter, z jakiej 
branży jest firma, dla której organizujesz 
wydarzenie, jaki budżet jest przeznaczony na 
jego realizację oraz jaka jest koncepcja kreatyw-
na. Im więcej wiesz o wydarzeniu, o oczekiwa-
niach klienta, tym lepsze miejsce będziesz mógł 
dobrać na jego realizację. Zgrzyt między treścią 
wydarzenia a doborem lokalizacji może zaważyć 
na ostatecznej opinii uczestników” – tłumaczy 
Monika Nowacka-Sahin, dyrektor operacyjny 
Digital Knowledge Village.

Wielkość sal(i) musi być ściśle powiązana 
z planowaną ilością gości. Liczba uczestników 
określi liczbę sal potrzebnych do organizacji. 
Zagospodarowanie przestrzeni sceną, krzesłami, 
stolikami itd. musi być ergonomiczne i eksploata-
cyjnie optymalne zarówno dla organizatora, jak 
i gości. Być może potrzebna będzie dodatkowa 
przestrzeń wydzielona jako vip-room lub strefa 
relaksu?  Odpowiedź na powyższe zagadnienia 
pozwoli nam przejść do kolejnych etapów 
planowania i realizacji.

Najważniejsi na każdym evencie są jego uczestni-
cy i wrażenia, jakie zabierają ze sobą po 
zakończeniu imprezy. Rzecz jasna, kluczowe jest 
określenie grupy docelowej. To podstawowe 
działanie każdego marketera i event managera. 
Wiedząc już, jakich gości chcemy zaprosić, warto 
szczególnie mocno pochylić się nad ich przewidy-
wanymi potrzebami w konkretnym kontekście 
obiektu, w którym będziemy ich gościć. Ile miejsc 
parkingowych mamy do zaoferowania? Jak 
wygodny będzie dojazd, biorąc pod uwagę 
również gości, którzy przyjadą środkami komuni-
kacji miejskiej? Jakie udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oferuje? Niejednokrotnie, 
w przypadku dłuższych imprez pojawi się koniecz-
ność zakwaterowania gości. Czy więc nasz 
upatrzony obiekt dysponuje miejscami noclego-
wymi? Jeśli tak, to o jakim standardzie?

Żadne wydarzenie nie odbędzie się bez cateringu. 
Czy będzie to wykwintna, egzotyczna uczta, czy 
skromna przerwa kawowa zależy od budżetu 
i charakteru wydarzenia. Czym innym w zakresie 
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W pierwszej kolejności, w celu idealnego dopasowania lokalizacji obiektu do 
planowanego wydarzenia, należy odpowiedzieć na kilka najważniejszych 
pytań dotyczących szczegółów imprezy. Powinniśmy się skupić na kluczo-
wych kwestiach w kilku strategicznych obszarach takich jak: powierzchnia, 
uczestnicy, catering, multimedia, zakwaterowanie, marketing oraz ogólne 
formalności.

cateringu będzie się charakteryzowała wystawna 
gala produktowa marki premium, a czym innym 
3-godzinne szkolenie. Warto mieć na uwadze, 
że w myśl przysłowia „przez żołądek do serca”, 
kulinarny aspekt planowanego eventu powinniśmy 
solidnie przemyśleć i skorzystać z okazji, żeby 
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 całego wieczoru. I ten 
czynnik na pewno należy wziąć pod uwagę 
w wyborze lokalizacji imprezy.

Wiemy już ilu planujemy zaprosić gości, jak dużej 
w związku z tym będziemy potrzebować sali 
i czym ich nakarmimy. Czas na pozostałe 
atrakcje.

Niezależnie od tego, czy będziemy potrzebować 
jedynie komputera, z którego prelegenci będą 
prowadzić prezentację, czy planujemy spektaku-
larny występ zespołu rockowego, zaplecze 
multimedialne obiektu jest kluczowe. Dziś nie 
wystarczy zapewnić uczestnikom bezpłatnego 
dostępu do internetu. Dzisiaj o tym, czy event 
zostanie zapamiętany, stanowi wykorzystana do 
jego realizacji technologia. Live streaming, 

wirtualna rzeczywistość, wykorzystanie hologra-
mów, sztuczna inteligencja - wszystko po to, 
żeby wydarzenie było jak najbardziej interaktyw-
ne. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę możliwo-
ści techniczne obiektu w zakresie nagłośnienia 
i oświetlenia. Profesjonalne obiekty eventowe 
powinny dysponować do wglądu listami wyposa-
żenia i usług technicznych. Od razu będziemy 
wiedzieli z czego możemy korzystać i w jakim 
zakresie liczyć na pomoc.

„Nowoczesne technologie są tym, czym dzisiaj 
możemy najbardziej zaskoczyć uczestników 
wydarzeń, oferując im nowe emocje. Jeśli 
miejsce, w którym zdecydujemy się na organiza-
cję wydarzenia, jest nowoczesne pod względem 
technologicznym, jest to jego niewątpliwy atut” 
– podkreślają eksperci z Digital Knowledge 
Village.

Na koniec należy wziąć pod uwagę kwestie 
związane z organizacją i marketingiem. Rozumie 
się przez to warunki rezerwacji obiektu, ogólnej 
współpracy z zaangażowanymi w obsługę naszej 
imprezy osobami, czy też warunki ewentualnej 
anulacji rezerwacji. Dobrze byłoby, gdyby obiekt 
miał możliwości i kompetencje partycypowania 
w marketingowo-promocyjnej części eventu 

(informacje na swoich profilach społecznościo-
wych, komunikacja z mediami itp.) Korzyść w tym 
wypadku jest obopólna.

Jak wynika z raportu „Miejsce ma znaczenie”, 
85% wydatków z budżetu przeznaczonego na 
organizację eventu pochłania realizacja samego 
wydarzenie, a tylko nikła część budżetu jest 
przeznaczana na działania przed i po imprezie. 

„Warto wzmocnić działania przed eventem, które 
budują zaangażowanie i rekrutują uczestników. 
Event wykorzystajmy do skalowania, tak aby po 
wydarzeniu dysponować materiałami do content 
marketingu bądź do utrzymania kontaktu 
z uczestnikami w celu proponowania kolejnych 
działań edukacyjnych czy sprzedażowych. Według 
badań dopiero przy trzecim i kolejnym kontakcie 
z przekazem jesteśmy bardziej chętni na interak-
cję” – zaznacza Monika Nowacka-Sahin.
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Na poszukiwania idealnego miejsca wybraliśmy 
się razem z Digital Knowledge Village, eksperta-
mi w dziedzinie kompleksowej organizacji 
eventów, którzy opracowali raport pt. „Miejsce 
ma znaczenie”, prezentując w nim m.in. kluczowe 
cechy idealnego obiektu eventowego.

Każdy event manager doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że organizacja wydarzeń to 
działanie wielopłaszczyznowe, interdyscyplinar-
ne, wymagające doskonałej koordynacji, cierpli-
wości i pamiętania o wielu, nawet najdrobniej-
szych szczegółach oraz wymagające doskonałej 
kooperacji wielu zaangażowanych podmiotów.

Śledzenie dynamicznie zmieniającej się branży 
eventowej i nadążanie za najnowszymi trendami 
to zawsze nie lada wyzwanie. Co chwila na 
horyzoncie pojawiają się nowinki techniczne 
i zadziwiające technologie multimedialne 
i komunikacyjne. Event ma olśniewać, ma być 
interaktywny i nierzadko spektakularny. Otocze-
nie w którym wszystko to ma mieć miejsce musi 
zatem być równie atrakcyjne.

Charakter lokalizacji eventowej często inspiruje 
i ma ogromny wpływ na charakter całego 
wydarzenia. Warto mieć to na uwadze już przy 
początkowym etapie researchu i planowania.

W pierwszej kolejności, w celu idealnego dopaso-
wania lokalizacji obiektu do planowanego 
wydarzenia, należy odpowiedzieć na kilka najważ-
niejszych pytań dotyczących szczegółów 
imprezy. Powinniśmy się skupić na kluczowych 

kwestiach w kilku strategicznych obszarach 
takich jak: powierzchnia, uczestnicy, catering, 
multimedia, zakwaterowanie, marketing oraz 
ogólne formalności.

„Spotkanie dla 20 osób, czy event dla tysiąca 
uczestników - szukając lokalizacji do aranżacji 
każdego z nich, musisz dokładnie określić, czego 
w każdym z przypadków oczekujesz – tylko wtedy 
masz szansę otrzymać dopasowaną ofertę. 
Najważniejsze to sformułować potrzeby. Istotne 
jest też określenie, czego będzie dotyczyło 
wydarzenie, jaki jest jego charakter, z jakiej 
branży jest firma, dla której organizujesz 
wydarzenie, jaki budżet jest przeznaczony na 
jego realizację oraz jaka jest koncepcja kreatyw-
na. Im więcej wiesz o wydarzeniu, o oczekiwa-
niach klienta, tym lepsze miejsce będziesz mógł 
dobrać na jego realizację. Zgrzyt między treścią 
wydarzenia a doborem lokalizacji może zaważyć 
na ostatecznej opinii uczestników” – tłumaczy 
Monika Nowacka-Sahin, dyrektor operacyjny 
Digital Knowledge Village.

Wielkość sal(i) musi być ściśle powiązana 
z planowaną ilością gości. Liczba uczestników 
określi liczbę sal potrzebnych do organizacji. 
Zagospodarowanie przestrzeni sceną, krzesłami, 
stolikami itd. musi być ergonomiczne i eksploata-
cyjnie optymalne zarówno dla organizatora, jak 
i gości. Być może potrzebna będzie dodatkowa 
przestrzeń wydzielona jako vip-room lub strefa 
relaksu?  Odpowiedź na powyższe zagadnienia 
pozwoli nam przejść do kolejnych etapów 
planowania i realizacji.

Najważniejsi na każdym evencie są jego uczestni-
cy i wrażenia, jakie zabierają ze sobą po 
zakończeniu imprezy. Rzecz jasna, kluczowe jest 
określenie grupy docelowej. To podstawowe 
działanie każdego marketera i event managera. 
Wiedząc już, jakich gości chcemy zaprosić, warto 
szczególnie mocno pochylić się nad ich przewidy-
wanymi potrzebami w konkretnym kontekście 
obiektu, w którym będziemy ich gościć. Ile miejsc 
parkingowych mamy do zaoferowania? Jak 
wygodny będzie dojazd, biorąc pod uwagę 
również gości, którzy przyjadą środkami komuni-
kacji miejskiej? Jakie udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oferuje? Niejednokrotnie, 
w przypadku dłuższych imprez pojawi się koniecz-
ność zakwaterowania gości. Czy więc nasz 
upatrzony obiekt dysponuje miejscami noclego-
wymi? Jeśli tak, to o jakim standardzie?

Żadne wydarzenie nie odbędzie się bez cateringu. 
Czy będzie to wykwintna, egzotyczna uczta, czy 
skromna przerwa kawowa zależy od budżetu 
i charakteru wydarzenia. Czym innym w zakresie 

 

 

cateringu będzie się charakteryzowała wystawna 
gala produktowa marki premium, a czym innym 
3-godzinne szkolenie. Warto mieć na uwadze, 
że w myśl przysłowia „przez żołądek do serca”, 
kulinarny aspekt planowanego eventu powinniśmy 
solidnie przemyśleć i skorzystać z okazji, żeby 
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 całego wieczoru. I ten 
czynnik na pewno należy wziąć pod uwagę 
w wyborze lokalizacji imprezy.

Wiemy już ilu planujemy zaprosić gości, jak dużej 
w związku z tym będziemy potrzebować sali 
i czym ich nakarmimy. Czas na pozostałe 
atrakcje.

Niezależnie od tego, czy będziemy potrzebować 
jedynie komputera, z którego prelegenci będą 
prowadzić prezentację, czy planujemy spektaku-
larny występ zespołu rockowego, zaplecze 
multimedialne obiektu jest kluczowe. Dziś nie 
wystarczy zapewnić uczestnikom bezpłatnego 
dostępu do internetu. Dzisiaj o tym, czy event 
zostanie zapamiętany, stanowi wykorzystana do 
jego realizacji technologia. Live streaming, 
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wirtualna rzeczywistość, wykorzystanie hologra-
mów, sztuczna inteligencja - wszystko po to, 
żeby wydarzenie było jak najbardziej interaktyw-
ne. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę możliwo-
ści techniczne obiektu w zakresie nagłośnienia 
i oświetlenia. Profesjonalne obiekty eventowe 
powinny dysponować do wglądu listami wyposa-
żenia i usług technicznych. Od razu będziemy 
wiedzieli z czego możemy korzystać i w jakim 
zakresie liczyć na pomoc.

„Nowoczesne technologie są tym, czym dzisiaj 
możemy najbardziej zaskoczyć uczestników 
wydarzeń, oferując im nowe emocje. Jeśli 
miejsce, w którym zdecydujemy się na organiza-
cję wydarzenia, jest nowoczesne pod względem 
technologicznym, jest to jego niewątpliwy atut” 
– podkreślają eksperci z Digital Knowledge 
Village.

Na koniec należy wziąć pod uwagę kwestie 
związane z organizacją i marketingiem. Rozumie 
się przez to warunki rezerwacji obiektu, ogólnej 
współpracy z zaangażowanymi w obsługę naszej 
imprezy osobami, czy też warunki ewentualnej 
anulacji rezerwacji. Dobrze byłoby, gdyby obiekt 
miał możliwości i kompetencje partycypowania 
w marketingowo-promocyjnej części eventu 

(informacje na swoich profilach społecznościo-
wych, komunikacja z mediami itp.) Korzyść w tym 
wypadku jest obopólna.

Jak wynika z raportu „Miejsce ma znaczenie”, 
85% wydatków z budżetu przeznaczonego na 
organizację eventu pochłania realizacja samego 
wydarzenie, a tylko nikła część budżetu jest 
przeznaczana na działania przed i po imprezie. 

„Warto wzmocnić działania przed eventem, które 
budują zaangażowanie i rekrutują uczestników. 
Event wykorzystajmy do skalowania, tak aby po 
wydarzeniu dysponować materiałami do content 
marketingu bądź do utrzymania kontaktu 
z uczestnikami w celu proponowania kolejnych 
działań edukacyjnych czy sprzedażowych. Według 
badań dopiero przy trzecim i kolejnym kontakcie 
z przekazem jesteśmy bardziej chętni na interak-
cję” – zaznacza Monika Nowacka-Sahin.
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UNIKATOWE CENTRUM EVENTOWE DLA WARSZAWY

W miejscu dawnych hal FSO na warszawskim Żeraniu powstaje największa w stolicy hala wystawiennicza pod jednym dachem 
– centrum Global Expo. Nowoczesna przestrzeń targowo-eventowa o unikatowych cechach użytkowych, jakiej dotychczas 
Warszawa nie miała, będzie częścią wielofunkcyjnego kompleksu. Pierwsze imprezy zaplanowane są na drugą połowę roku.

Miejsce z historią

Global Expo to pierwszy projekt rewitalizacyjny 
części pofabrycznych terenów FSO na Żeraniu. 
Czerpiąc z bogatej przemysłowej tradycji tego 
miejsca, inwestorzy zdecydowali się połączyć 
innowacyjność z postindustrialną architekturą 
dawnych hal. W efekcie, z zachowaniem elementów 
charakterystycznego designu, buduje się tu 
nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, który pod 
kątem technologicznym i technicznym jest w pełni 
dopasowany do potrzeb eventowych. 

Imprezy na każdą skalę

Wysokość obiektu, wytrzymałość podłoża, 
szerokość bram – to wszystko ma zapewnić Global 
Expo praktycznie nieograniczone możliwości 
w zakresie realizacji eventów. Centrum dyspono-
wać będzie największą w stolicy halą targową pod 
jednym dachem o powierzchni 12,1 tys. mkw., 
którą będzie można dzielić dźwiękoszczelną ścianą. 
Oznacza to przestrzeń wręcz stworzoną do dużych 

wydarzeń, niestandardowych pokazów i zjazdów, 
ale też imprez, które do tej pory nie mieściły się 
w budynkach. Nie zabraknie tu miejsca na wystawy 
i koncerty, dzięki czemu Global Expo będzie pełnić 
ważną funkcję kulturalną dla dzielnicy. Atutem 
inwestycji jest też piętro konferencyjne z dużą salą 
eventową, która pomieści nawet 2,6 tys. osób 
w ustawieniu teatralnym. Do dyspozycji organizato-
rów będzie ponadto 6 sal konferencyjnych, w sam 
raz na mniejsze wydarzenia i rozległy teren wokół 
kompleksu na imprezy w plenerze. Dodatkowymi 
udogodnieniami będą: restauracja na 350 miejsc 
i parking na 1400 samochodów. Global Expo 
zarządzać będzie doświadczony operator Centrum 
Targowo-Kongresowe.

Dogodna lokalizacja

Silną stroną powstającej inwestycji jest lokaliza-
cja. Global Expo mieści się przy najruchliwszym 
węźle komunikacyjnym Warszawy, zapewniającym 
swobodny dojazd praktycznie z każdej części 
miasta. Do obiektu kursuje 17 linii autobusowych, 

2 tramwajowe i 4 linie kolei lokalnych.

Global Expo w pigułce: 

• największa w stolicy hala wystawiennicza 
o powierzchni ponad 12 tys. mkw. pod jednym 
dachem;
• nowoczesne piętro konferencyjne, umożliwiające 
organizację mniejszych spotkań i wielkich kongre-
sów nawet na 2,6 tys. osób;
• wysoki standard wykończenia i atrakcyjny design;
• obiekt o wyjątkowych parametrach użytkowych, 
pozwalający na niestandardowe prezentacje, nawet 
średniej wielkości samolotów;
• rozległy teren wokół obiektu na potrzeby imprez 
w plenerze;
• pełna infrastruktura towarzysząca, w tym: zaplecze 
cateringowe i konferencyjne, restauracja na 350 
osób, parking na 1400 miejsc, 
• miejsce doskonale skomunikowane z resztą miasta 
(najruchliwszy węzeł przy skrzyżowaniu Trasy Toruńskiej, 
S8, ul. Modlińskiej i Jagiellońskiej).
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na Żeraniu. Czerpiąc z bogatej przemysłowej tradycji tego miejsca, inwestorzy zdecy-

dowali się połączyć innowacyjność z postindustrialną architekturą dawnych hal. 
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EVENTOWA PRZESTRZEŃ DOZNAŃ W HYDROPOLIS
Hydropolis w ciągu dwóch lat stało się topową wrocławską atrakcją, która ściąga gości z całego kraju i nie tylko. Zabyt-
kowy charakter oraz nowoczesne wnętrza w połączeniu z rozrywką na najwyższym poziomie przyciągają także firmy, 
które szukają wyjątkowego miejsca do organizacji swoich eventów. Hydropolis ze swoją atrakcyjną ofertą wychodzi im 
naprzeciw.

9 stref tematycznych, replika batyskafu Trieste 
w skali 1:1, 46,5 metrowa drukarka wodna, 60 
metrowy ekran 360°, repliki starożytnych 
wynalazków, salki kinowe, artykuły naukowe
i eksperymenty – to tylko część z atrakcji Hydro-
polis. Wszystko to w zabytkowym zbiorniku wody 
czystej, zbudowanym w stylu neogotyckim 
z czerwonej cegły, gdzie historia przeplata się 
z przyszłością. To miejsce, w którym różnorodne 
technologie multimedialne, interaktywne instala-
cje, wierne repliki i modele oraz bogate 
w informacje ekrany dotykowe, służą jednemu 
celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących 
perspektyw.

Po regularnych godzinach otwarcia, Hydropolis może 
stać się areną do firmowych eventów, konferencji, 
spotkań i bankietów. Oprócz najmu powierzchni, 
w podstawowej ofercie znaleźć można zwiedzanie 
z przewodnikiem. Zwłaszcza managerowie najwyż-
szego szczebla cenią sobie tę usługę, gdyż 
w zabieganej codzienności brakuje im czasu na 
odkrywanie takich miejsc. Tegoroczna nagroda dla 

najlepszego obiektu eventowego w kategorii Unique 
MP Power Awards, jest również potwierdzeniem 
najwyższej jakości. Aranżacja eventu w całości 
pozostaje w gestii najmującej firmy (np. catering, 
technika, oświetlenie, nagłośnienie). Każdy event 
jest dzięki temu spersonalizowany i unikalny. Aby 
ułatwić prace firmom zewnętrznym i przyspieszyć 
realizację eventu, montaż niektórych elementów 
może odbyć się w nocy poprzedzającej wydarzenie. 
Ze względu na zabytkowy charakter wystawy 
i kwestie bezpieczeństwa, Hydropolis może 
pomieścić maksymalnie 300 osób na raz. Aby 
podkreślić obecność marki, istnieje możliwość 
skorzystania z licznych multimediów. W okresie od 
wiosny do jesieni jest do wykorzystania drukarka 
wodna, za pomocą której można wydrukować logo 
firmy.

W nocy strumień wody jest podświetlany, co gwaran-
tuje niezapomniane wrażenia. To jednak nie wszystkie 
atrakcje, które można sobie zapewnić w czasie 
eventu. Koncerty, kabarety, pokazy taneczne, silent 
disco, a nawet pokazy kulinarne, to tylko cześć 

rozrywek, które miały już miejsce w Hydropolis.
 
Większość imprez odbywa się w dwóch strefach. 
Pierwszą z nich jest Strefa Wejścia, która jest 
idealna do celów konferencyjnych. Jest to miejsce, 
w którym można zgromadzić najwięcej osób na raz, 
postawić scenę i zapewnić wszystkim odpowiednią 
widoczność. Drugim miejscem jest Strefa Relaksu, 
która zazwyczaj służy do bankietów i kolacji 
(a niepowtarzalną atmosferę podczas tego typu 
spotkań zapewnia ściana żywego mchu).

Hydropolis jest oddawane do użytku na podstawie 
umowy najmu, która musi być podpisana do dwóch 
tygodni przed eventem. Koszt najmu uwzględnia 
wynajem całego obiektu i oprowadzanie  
z przewodnikiem. 

Jesteś zainteresowany organizacją wydarzenia 
w Hydropolis? Osobą do kontaktu jest Grzegorz 
Demczyszak, 

tel. +48 691 900 342
e-mail: eventy@hydropolis.pl 

9 stref tematycznych, replika batyskafu Trieste w skali 1:1, 
46,5 metrowa drukarka wodna, 60 metrowy ekran 360°, repliki staro-
żytnych wynalazków, salki kinowe, artykuły naukowe i eksperymenty 
– to tylko część z atrakcji Hydropolis. Wszystko to w zabytkowym zbior-
niku wody czystej, zbudowanym w stylu neogotyckim z czerwonej cegły, 
gdzie historia przeplata się z przyszłością.
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UNIKATOWE CENTRUM EVENTOWE DLA WARSZAWY

W miejscu dawnych hal FSO na warszawskim Żeraniu powstaje największa w stolicy hala wystawiennicza pod jednym dachem 
– centrum Global Expo. Nowoczesna przestrzeń targowo-eventowa o unikatowych cechach użytkowych, jakiej dotychczas 
Warszawa nie miała, będzie częścią wielofunkcyjnego kompleksu. Pierwsze imprezy zaplanowane są na drugą połowę roku.

Miejsce z historią

Global Expo to pierwszy projekt rewitalizacyjny 
części pofabrycznych terenów FSO na Żeraniu. 
Czerpiąc z bogatej przemysłowej tradycji tego 
miejsca, inwestorzy zdecydowali się połączyć 
innowacyjność z postindustrialną architekturą 
dawnych hal. W efekcie, z zachowaniem elementów 
charakterystycznego designu, buduje się tu 
nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, który pod 
kątem technologicznym i technicznym jest w pełni 
dopasowany do potrzeb eventowych. 

Imprezy na każdą skalę

Wysokość obiektu, wytrzymałość podłoża, 
szerokość bram – to wszystko ma zapewnić Global 
Expo praktycznie nieograniczone możliwości 
w zakresie realizacji eventów. Centrum dyspono-
wać będzie największą w stolicy halą targową pod 
jednym dachem o powierzchni 12,1 tys. mkw., 
którą będzie można dzielić dźwiękoszczelną ścianą. 
Oznacza to przestrzeń wręcz stworzoną do dużych 

wydarzeń, niestandardowych pokazów i zjazdów, 
ale też imprez, które do tej pory nie mieściły się 
w budynkach. Nie zabraknie tu miejsca na wystawy 
i koncerty, dzięki czemu Global Expo będzie pełnić 
ważną funkcję kulturalną dla dzielnicy. Atutem 
inwestycji jest też piętro konferencyjne z dużą salą 
eventową, która pomieści nawet 2,6 tys. osób 
w ustawieniu teatralnym. Do dyspozycji organizato-
rów będzie ponadto 6 sal konferencyjnych, w sam 
raz na mniejsze wydarzenia i rozległy teren wokół 
kompleksu na imprezy w plenerze. Dodatkowymi 
udogodnieniami będą: restauracja na 350 miejsc 
i parking na 1400 samochodów. Global Expo 
zarządzać będzie doświadczony operator Centrum 
Targowo-Kongresowe.

Dogodna lokalizacja

Silną stroną powstającej inwestycji jest lokaliza-
cja. Global Expo mieści się przy najruchliwszym 
węźle komunikacyjnym Warszawy, zapewniającym 
swobodny dojazd praktycznie z każdej części 
miasta. Do obiektu kursuje 17 linii autobusowych, 

2 tramwajowe i 4 linie kolei lokalnych.

Global Expo w pigułce: 

• największa w stolicy hala wystawiennicza 
o powierzchni ponad 12 tys. mkw. pod jednym 
dachem;
• nowoczesne piętro konferencyjne, umożliwiające 
organizację mniejszych spotkań i wielkich kongre-
sów nawet na 2,6 tys. osób;
• wysoki standard wykończenia i atrakcyjny design;
• obiekt o wyjątkowych parametrach użytkowych, 
pozwalający na niestandardowe prezentacje, nawet 
średniej wielkości samolotów;
• rozległy teren wokół obiektu na potrzeby imprez 
w plenerze;
• pełna infrastruktura towarzysząca, w tym: zaplecze 
cateringowe i konferencyjne, restauracja na 350 
osób, parking na 1400 miejsc, 
• miejsce doskonale skomunikowane z resztą miasta 
(najruchliwszy węzeł przy skrzyżowaniu Trasy Toruńskiej, 
S8, ul. Modlińskiej i Jagiellońskiej).

11
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NATURALNIE EVENTOWY
Uroki malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jednocześnie dogodne połączenie z Katowicami i lotniskiem 
w Pyrzowicach oraz wielokulturowa kuchnia, niedzielny drunch i bogata oferta dla klienta biznesowego – to tylko 
niektóre cechy wyróżniające Natura Residence  Business & SPA na hotelowej mapie Polski. 

Blisko natury 

Hotel znajduje się w Siewierzu – niewielkiej miejscowo-
ści położonej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Wokół niego rozciągają się lasy sosnowe oraz jezioro. 
Z centrum Katowic można dostać się tu zaledwie 
w pół godziny, natomiast trasa z lotniska Katowice-
-Pyrzowice zajmie jedynie 15 minut. 

„Otoczenie wpłynęło na architekturę budynku 
i aranżację hotelowych wnętrz. Projektując hotel 
chcieliśmy stworzyć w nim atmosferę bliskości 
z naturą, do czego nawiązuje już sama jego nazwa. 
Stosując ekologiczne materiały (drewno i kamień 
jurajski) udało się zbudować przestronne, luksusowe 
wnętrza o wysokim standardzie – zarówno 
w przestrzeniach użytkowych, jak i w pokojach oraz 
apartamentach” – informuje Dyrektor Kreatywny 
Karolina Czernecka.

W pobliżu hotelu, położonego na trasie trzech szlaków 
turystycznych, znajdują się trasy spacerowe, 
biegowe, rowerowe i do nordic walking. Tym, którzy 
chcieliby połączyć pobyt ze zwiedzaniem, hotel 
kompleksowo doradzi, jak zaplanować wycieczkę po 
pobliskich dziełach natury i zabytkach.

Dla biznesu, dla rodziny

Hotel dysponuje 38 pokojami różnego typu: jednooso-
bowymi, dwuosobowymi i rodzinnymi. Proponuje swoim 
gościom także pokoje o podwyższonym standardzie 
oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Każdy z nich wyposażony jest w indywidualnie 
regulowaną klimatyzację, dostęp do Internetu, 

telewizję hotelową satelitarną, telefon, mini-bar oraz sejf. 

Dzięki temu Hotel Natura Residence zadowoli zarówno 
klientów indywidualnych, przyjeżdżających na wypoczy-
nek, jak i klientów biznesowych, planujących wyjazd 
służbowy. 

Dysponując czterema wyposażonymi w nowoczesny 
sprzęt multimedialny salami konferencyjnymi 
o różnych metrażach, w zależności od potrzeb, hotel 
jest w stanie stworzyć idealne warunki do pracy 
zarówno niewielkiego zespołu, jak i dla 120 osób.

Corporate Welness

Klienci biznesowi mogą skorzystać z 2 i 3-dniowych 
pakietów Corporation Wellness, dzięki którym po 
pracowitym dniu szkoleń czy sympozjów, zrelaksują się 
w należącym do obiektu Natura Waters Spa. 

Jest to miejsce, w którym goście nabiorą sił korzysta-
jąc z basenu, jacuzzi, saun, czy pokoju relaksu 
z widokiem na pobliski las i jezioro. Bardziej wymagają-
cy mogą skorzystać z szerokiej oferty masaży oraz 
innych zabiegów relaksujących i pielęgnacyjnych, 
wykorzystujących jedynie naturalne, najwyższej jakości 
preparaty. Zabiegi te wykonywane są w eleganckich 
i profesjonalnie wyposażonych gabinetach.

Natomiast dla spragnionych aktywnego wypoczynku, 
organizowane są firmowe imprezy in- oraz outdorowe: 
możemy udać się w niezapomniany lot balonem, na 
pełną adrenaliny wspinaczkę w parku linowym, czy 
szaloną przygodę w „indiańskiej wiosce”.

Wyśmienite smaki i dobra zabawa

W restauracji Bluebell serwowane są potrawy 
inspirowane wielokulturową kuchnią, spotykaną 
w całej Europie. Szef kuchni, Grzegorz Miśta, dba o to, 
by dania przygotowywane były ze składników od 
sprawdzonych, regionalnych dostawców i podawane 
były w niebanalny sposób. Restauracja jest także 
idealnym miejscem na organizację przyjęć i bankietów.

W 2017 roku restauracja Bluebell została wyróżniona 
„czapką” Żółtego Przewodnika Gault&Millau, opisują-
cego najlepsze restauracje, hotele i produkty 
w Polsce.

Hotel Natura Residence, jako pierwszy na Śląsku, 
wprowadził drunch – niedzielne, rodzinne spotkania 
z obfitym bufetem.

W hotelu można również skorzystać z klubokawiarni 
Natura Bistro, wyposażonej w profesjonalny sprzęt 
nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz bogato 
zaopatrzony bar. Może ona się stać znakomitym 
miejscem dla mniej formalnych imprez: integracyjnych, 
tanecznych czy okolicznościowych.

„Nasz hotel  nieustannie się rozwija i rozszerza swoją 
ofertę m.in. o organizację konferencji, przyjęć 
i bankietów w plenerze, nad brzegiem jeziora, 
z wykorzystaniem namiotu, który zostanie oddany do 
dyspozycji gości już latem 2018 roku, a my już 
rezerwujemy terminy przyjęć okolicznościowych na 
lata 2019 i 2020” – dodaje Karolina Czernecka.
 

Hotel Natura Residence zadowoli zarówno klientów indywidualnych, 
przyjeżdżających na wypoczynek, jak i klientów biznesowych, 
planujących wyjazd służbowy. Dysponując czterema wyposażonymi 
w nowoczesny sprzęt multimedialny salami konferencyjnymi o różnych 
metrażach, w zależności od potrzeb, hotel jest w stanie stworzyć idealne 
warunki do pracy zarówno niewielkiego zespołu, jak i dla 120 osób.
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Mieszcząca się w zabytkowym Pałacu Sobańskich, przy jednej
z najbardziej prestiżowych ulic Warszawy restauracja, po raz kolejny
nagrodzona 4 sztućcami Michelin. 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.

SKŁADNIKI KULINARNEJ DOSKONAŁOŚCI

Pałac Sobańskich
Restauracja Amber Room i Klub Polskiej Rady Biznesu

Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa
tel.: 22 523 66 64

recepcja@amberroom.pl 

www.amber-room.pl
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Zapraszamy do organizacji spotkań o charakterze biznesowym, 
towarzyskim oraz rodzinnym we wnętrzach restauracji AleGloria oraz 
imponującym Patio Domu Dochodowego. 

Restauracja „AleGloria” zlokalizowana jest w centrum Warszawy na 
Placu Trzech Krzyży w XVIII-wiecznych podziemiach odrestaurowanej, 
zabytkowej kamienicy zwanej Domem Dochodowym o Trzech Frontach. 
5 sal restauracji oraz piękne Patio Domu Dochodowego, które znajduje 
się wewnątrz kamienicy to idealne miejsce na organizację uroczystych 
gali, przyjęć koktajlowych, eventów firmowych czy koncertów. Unikatowe 
wnętrza, dekoracje oraz aranżacja sal tworzą bajkową, nastrojową 
przestrzeń, która w zależności od aranżacji scenograficznej i okazji 
pozwala zorganizować spotkanie maksymalnie dla 500 gości.

WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ NA WIELE OKAZJI

Restauracja AleGloria
Plac Trzech Krzyży 3,00-535 Warszawa

tel.: 22 584 70 80
alegloria@alegloria.pl

www.alegloria.pl | www.facebook.com/AleGloria
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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.
Klasyczna polska kuchnia w autorskiej odsłonie Sebastiana Olmy to 
kuchnia autentyczna, zgodna z prawdą i naturą, łącząca tradycję 
z nowym trendami światowej gastronomii. Menu tworzymy tak, 
by odzwierciadlało charakter każdego eventu, w harmonii z resztą 
aranżacji. Belvedere to największa restauracja w Warszawie na 
niecodzienny event - nawet do 350 osób - będąca pierwszym wyborem 
dla wszystkich poszukujących unikalnej przestrzeni, w wyjątkowym 
otoczeniu dla niecodziennych wydarzeń, gdzie emocje i zachwyt 
pozostają na długo w pamięci zaproszonych gości Nad sukcesem 
każdego wydarzenia czuwa nasz zespół ekspertów, który doradzi 
najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojego wydarzenia.

MIEJSCE, KTÓRE ZACHWYCA 

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

www.belvedere.com.pl
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http://www.przerwa-lodz.com
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W sercu prawobrzeżnej Warszawy czeka na Was Boska! Praga, miejsce 
łączące praską bezpretensjonalność z wielkomiejską energią. Tu nie 
tylko zjecie znakomite dania kuchni autorskiej, ale także poczujecie 
pozytywną atmosferę.

Boska! Praga mieści się w budynku dawnego młyna parowego przy
ul. Okrzei 23. Zabytkowe mury kryją industrialne i nowoczesne wnętrza, 
przełamane elementami o ciepłej tonacji. Kluczowa zaleta Boskiej! to 
kuchnia autorska. Różnorodność wnętrz pozwala nam zorganizować 
wydarzenia dopasowane do potrzeb każdego Gościa: prezentacje 
produktów, bankiety firmowe, wydarzenia specjalne, spotkania 
biznesowe. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie 
organizowania wydarzenia: pomagamy ustalić koncepcję, opracować 
scenariusz, stworzyć menu tak, żeby pobyt u nas był ja najbardziej 
niezapomniany.

ROZGOŚĆ SIĘ I POCZUJ BOSKO!

Boska! Praga
ul. Okrzei 23, 03-715 Warszawa

tel.: 22 404 54 89
biuro@boskapraga.pl

www.boskapraga.pl
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www.scandalezakopane.pl
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Położenie kawiarni w samym sercu Szczawnicy, przy zabytkowym Placu 
Dietla, stwarza wspaniałą scenerię oraz niepowtarzalny klimat dla 
organizowanych przyjęć okolicznościowych. Okoliczny park zdrojowy, 
dawna szczawnicka architektura i piękna fontanna nadaje tutejszym 
wydarzeniom wyjątkowej oprawy. Kawiarnia jest subtelnym połączeniem 
współczesnego, wielokulturowego stylu, w którym tradycja i regionalne 
akcenty przeplatają się z nowoczesną estetyką i gustowną elegancją.
W przestronnej sali kawiarni do uroczystej kolacji, bądź obiadu może 
zasiąść do 80 osób. W przypadku organizacji większego wydarzenia 
– do 120 osób - istnieje możliwość adaptacji sąsiadującego obok 
gustownego wnętrza Pijalni Wód, który może posłużyć jako parkiet 
taneczny lub bufet. W okresie wiosennym i letnim przyjęcie może 
dodatkowo odbywać się na usytuowanych na dwóch poziomach 
tarasach, które pomieszczą łącznie do 170 osób.

STYLOWE WNĘTRZA I REGIONALNY CZAR

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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Jeśli szukają Państwo unikalnej przestrzeni na konferencję, event 
lub kolację biznesową to restauracja Wabu stanowi doskonały 
wybór! Dogodna lokalizacja w samym sercu stolicy, niepowtarzalna 
architektura wnętrza oraz wyśmienita kuchnia, poparta rekomendacją 
Żółtego Przewodnika Gault&Millau to niewątpliwe atuty tego miejsca. 

Restauracja oferuje 110 miejsc siedzących i do 140 miejsc na okazję 
przyjęcia koktajlowego oraz zapewnia kompleksową organizację każdego 
wydarzenia: odpowiednio skomponowane menu, aranżację przestrzeni 
oraz dodatkowe atrakcje np. pokazy omakase, warsztaty sushi 
i sommelierskie, muzykę na żywo itp.

Wyjątkowy design wnętrza autorstwa światowej sławy projektanta 
Roberta Majkuta oraz doświadczenie i bezkompromisowa jakość 
naszych usług to gwarancja udanego eventu w pięknej oprawie. 

EVENT W NIEPOWTARZALNYM KLIMACIE

Restauracja Wabu sushi & japanese tapas 
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel.: 668 925 959 
restauracja@wabu.pl

www.wabu.pl
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Zaplanuj swój event 122m ponad codziennością! 
The View to przełom w dotychczasowym wyobrażeniu o miejscach 
eventowych - do dyspozycji mamy 2 poziomy klubu: 28 piętro oraz 32 
piętro (rooftop).

POZIOM 28 to ok. 450m2 przestrzeni eventowej, podświetlany bar, 
skórzane loże ze stolikami, dance floor, DJ-ka z nagłośnieniem, 2 piękne 
tarasy widokowe, TV wall oraz oddzielna sala VIP. 

POZIOM 32 to najbardziej spektakularne miejsce na dachu budynku 
(370m2) – Roof Top z panoramą miasta 360° - niczym nieograniczony 
widok.
Przed niepogodą chroni specjalnie zaprojektowany dach oraz ruchome, 
szklane ściany i ogrzewanie. Na dachu znajduje się duży bar, białe loże 
i podświetlane stoliki, DJ-ka z nagłośnieniem oraz roślinność, która sprawi, 
że miejsce to zapisze się w pamięci każdego gościa jako miejska oaza.

THE VIEW – LIKE NO OTHER

Klub The View
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel.: 530 345 243
iza@theview.pl

www.theview.pl 
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Warszawa zyskała nową przestrzeń eventową w przepięknej kamienicy 
mieszczącej się przy ulicy Szpitalnej 8A. Lokalizacja w samym 
sercu miasta oraz unikatowa aranżacja wnętrz to atuty „Piękna”. 
Organizujemy wydarzenia kompleksowo. Zajmiemy się aranżacją, 
multimediami, cateringiem, oprawą muzyczną i artystyczna, tak aby 
zadowolić i spełnić wszystkie oczekiwania naszych gości. Posiadamy 
niezbędne zaplecze techniczne umożliwiające realizację wszystkich 
założeń, nawet tych najbardziej wymagających.

Piękno idealnie nadaje się na organizację wydarzeń takich jak: 
spotkania biznesowe | imprezy okolicznościowe | konferencje | 
szkolenia i warsztaty | wystawy i wernisaże | sesje zdjęciowe i filmowe 
| launchingi produktów | spotkania prasowe i autorskie.

PIĘKNO - MIEJSCE WYDARZEŃ

Piękno - Miejsce Wydarzeń
ul. Szpitalna 8A/7, 00-031 Warszawa

tel.: 733 640 000, 732 960 000
info@piekno.com.pl

www.piekno.com.pl
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Na warszawskiej Woli przy ulicy Chłodnej 31 mieści się Winosfera. Na 
powierzchni ponad 1500 m2 znajdziemy restaurację z rekomendacją 
Michelin, przedwojenne, studyjne kino „Czary”, sale konferencyjne, 
osobną, dyskretną salę obiadową oraz dotkniemy strefy kulturalnej 
w przepięknej, nastrojowej galerii. 

W Winosferze zorganizujesz konferencje, szkolenia, eventy firmowe 
a także spotkania rodzinne. Wszystko to w industrialnym klimacie 
połączonym z nowoczesnym designem i znakomitą kuchnią. 
  
Doświadczony personel Winosfery perfekcyjnie zadba o najdrobniejsze 
szczegóły i potrzeby Klientów oraz zapewni doskonałe przygotowanie 
i kompleksową koordynację powierzonych im wydarzeń. 

Winosferę polecamy także najbardziej wymagającym Klientom, to może 
być również Twoje miejsce!

INDUSTRIALNA PRZESTRZEŃ KTÓRA ZACHWYCA

Winosfera Chłodna 31
ul. Chłodna 31, 00-867 Warszawa 

tel.: 22 526 25 00 
chlodna31@winosfera.pl

www.winosfera.pl
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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.

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.

Club Stereo
ul. Nowy Świat 21, 00-029 Warszawa

tel.: 500 000 519, 600 292 740
stereo@clubstereo.pl, rezerwacje@clubstereo.pl

Bank Club
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

tel.: 22 468 85 10
biuro@bankclub.pl

www.clubstereo.pl

www.bankclub.pl

NIEPRZECIĘTNA MUZYKA

EVENTY DO 1000 OSÓB
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Nowe miejsce na warszawskiej mapie klubowej, znajdujące się na 
zabytkowej ul. Nowy Świat. Elegancki wystrój lokalu oraz wieloletnie 
doświadczenie osób nim zarządzających zapewnią Państwu komfort 
organizacji eventów. Klub mieści do 250 osób, przy większej ilości 
możliwość wynajmu z naszą restauracją Bollywood Lounge. W środku 
lokale połączone są przejściem.Dysponujemy własnym nagłośnieniem 
oraz oświetleniem scenicznym. W lokalu znajduje się 8 TV, ekran, 
rzutnik, dwa mikrofony bezprzewodowe, konsoleta Dj’ska, lampa gobo.

W naszej ofercie oprócz oferty barowej:
• catering oryginalnej kuchni indyjskiej
• catering kuchni polskiej i europejskiej
• najlepsza Sheesha

Obsługujemy również eventy zewnętrzne. Do naszych stałych klientów 
należą m.in Ambasada Indii oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

FRIENDS|MUSIC|BAR|CLUB

N58 Club
ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa

tel.: 500 015 858
 n58@n58.pl, marta@n58.pl

www.n58.pl | www.facebook.com/N58Club/ 
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,,POLIGON” –  Park Rozrywki Wybitnie Konferencyjny & Eventowy, 
to obiekt położony na 14ha przepięknego terenu, 9km od morza, 
500m od rzeki. Największy na zachodnim pomorzu kompleks zdolny 
pomieścić 1500 osób, posiadający Salę Rycerską na 200 osób, 3 pola 
paintballowe, park linowy, tor quadowy i off-road, grodzisko, strzelnicę, 
ośrodek szkolenia taktycznego i saperskiego, łowisko oraz rewelacyjne 
warunki eventowe i teambuildingowe.

KAJTUR EVENT - POLIGON 

Kajtur Event s.c.
Chełm Gryficki 14, 72-320 Trzebiatów

tel.: 606 197 652
info@kajtur.pl

www.kajtur.pl
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Tor Modlin to ośrodek dla pasjonatów motoryzacji, dający 
jednocześnie niemal nieograniczone możliwości organizacji eventów. 
Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą w kraju. Mamy 
dwa niezależne tory: szkoleniowy (z czterema płytami poślizgowymi) 
i sportowo-treningowy, budynek z kilkoma salami konferencyjnymi 
i szkoleniowymi, garażami, tarasami widokowymi oraz telebimem, 
krytą trybuną i miejscami siedzącymi dla 150 osób. Oferujemy też 
niepowtarzalną przestrzeń – centrum konferencyjne w zabytkowej 
prochowni z XIX w.

Wielofunkcyjność w połączeniu ze znakomitą lokalizacją sprawiają, że Tor 
Modlin jest doskonałym miejscem na przeprowadzenie szkoleń, imprez 
integracyjnych lub nagranie programu telewizyjnego. Ambasadorem 
ośrodka jest Leszek Kuzaj, czterokrotny rajdowy mistrz Polski.

PASJA, EMOCJE, BEZPIECZEŃSTWO

Tor Modlin 
ul. gen. Wiktora Thommée 1B, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki 

tel.: 22 346 54 00
rezerwacja@tormodlin.pl

www.tormodlin.pl  |  www.facebook.com/tormodlin/



152

Miejsca eventowe
ev

en
t 

ka
ta

lo
g 

2
0
1
8

/2
0
1
9

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
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.

PRZESTRZEŃ IDEALNA NA KAŻDY EVENT

Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta
ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa

tel.: 22 18 28 023, 22 18 28 024, 22 18 28 025
eventy@hulakula.com.pl

www.hulakula.com.pl

www.mkbowling.pl


www.mkbowling.pl
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Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to jedyne takie miejsce na Śląsku 
i największy park tematyczny w Polsce. Od blisko 60 lat bawi kolejne 
pokolenia. Goście parku mogą korzystać z ponad 40 atrakcji, w tym 
dziecięcych, rodzinnych i ekstremalnych, zlokalizowanych na 26 ha, 
w pięknym otoczeniu zieleni oraz sąsiedztwie klimatycznego jeziora. 
Są to m.in. ekstremalny Lech Coaster – uznany za jeden z trzech 
najlepszych coasterów 2017 w Europie, 40-metrowy Diabelski Młyn 
– symbol Legendii, czy Samoloty Duże – kultowe i najstarsze urządzenie 
w parku. Nowością 2018 jest Bazyliszek – rodzinna i interaktywna 
atrakcja typu Dark Ride, uwielbiana przez młodych pogromców 
potworów.Przekraczając próg Legendii każdy może przenieść się do 
świata magicznej zabawy. To idealne miejsce na rodzinną eskapadę, 
imprezę firmową, a dzięki mieszczącej blisko 600 osób Oberży Lecha, 
nawet na wesele.

ODKRYJ ŚWIAT MAGICZNEJ ZABAWY W CHORZOWIE!

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko
Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów

tel.: 666 031 196
info@legendia.pl

www.legendia.pl



www.energylandia.pl
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Wioska Żeglarska Mikołajki to najlepsze miejsce do organizacji eventu, 
spotkania firmowego czy konferencji. Noclegi w Apartamentach Portowych 
lub kameralnym ośrodku szkoleniowym Stare Sady Port & Chillout, 
6 restauracji, organizacja regat, czarter jachtów, miejsca cumownicze, 
incentive na wodzie i lądzie - zapewnimy kompleksową i profesjonalną 
obsługę Twojego niezapomnianego pobytu w Mikołajkach.

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.

Wioska Żeglarska Mikołajki
Pl.Wolności 9/61, 11-730 Mikołajki
tel.: 691 427 778, 607 948 474

apartamenty@grupaamax.pl

River Club
ul. Wybrzeże Gdańskie, Warszawa 515km Wisły

tel.: 501 555 211
piotr.wituszynski@riverclub.pl

www.mikolajki.com.pl

www.riverclub.pl

IMPREZOWA STOLICA MAZUR

PRACUJ NA LĄDZIE, WYPOCZYWAJ NA WODZIE!
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Teatr i Klub Capitol jest jednym z najciekawszych miejsc na 
kulturalno-rozrywkowej 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. 

UNIKALNE POŁĄCZENIE KLUBU I TEATRU

Teatr i Club Capitol
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

tel.: 606 963 385, 884 777 570
eventy@clubcapitol.pl

www.teatrcapitol.pl

Parking: -Noclegi: - Pokoje: -

Duża scena

Scena mniejsza

Foyer sceny mniejszej 

Club

550

350

120

1500

426

250

100

50

-

-

100

1000
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Teatr Kamienica to prywatny teatr dramatyczny, założony i prowadzony 
przez aktorską parę -Emiliana Kamińskiego oraz Justynę Sieńczyłło. 
Teatr powstał w 2009 roku. Obecnie jest nie tylko bijącym sercem na 
mapie kulturalnej Warszawy, lecz też przestrzenią dla klimatycznych 
eventów. Przedwojenna cegła, ponad 100-letnie kafelki Villeroy Boch, 
a do tego ultranowoczesne zaplecze techniczne i niepowtarzalna 
atmosfera – to solidna podstawa do produkcji różnego typu wydarzeń. 
Bogaty wachlarz możliwości artystycznych i eventowych sprawia, że 
na deskach kultury organizowane są: spotkania biznesowe, konferencje, 
pokazy mody, premiery samochodów czy nawet wybory miss. Ofertę 
uzupełnia działająca przy teatrze restauracja Nasza Warszawa, która 
dba o podniebienia gości teatralnych i eventowych.  

KAMIENICA - WIĘCEJ NIŻ TEATR

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa

tel.: 601 197 157
event@teatrkamienica.pl

www.teatrkamienica.pl

Parking: -Noclegi: - Pokoje: -

Scena Orla

Scena Parter

Piwnica Warsza

Sale restauracyjne

450

90

150

200

319

104

80

-

350

70

60

200
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Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej to jedyny teatr rewiowy w Polsce, 
stworzony na wzór przedwojennych teatrów rewiowych. Nawiązuje 
do tradycji francuskich kabaretów, teatrów musicalowych Broadwayu 
i Las Vegas.

Atutami są: lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy, wytworne, 
secesyjne wnętrza i widownia z salą restauracyjną. To idealne miejsce 
na organizację imprez firmowych, konferencji oraz uroczystych gal.
Oferujemy kompleksową organizację wydarzeń – posiadamy pełne 
zaplecze gastronomiczne, nagłośnienie, oświetlenie i multimedia. 
W ofercie znajdą Państwo wspaniałe spektakle muzyczne i rewiowe, 
z udziałem znakomitych wokalistów i słynnego Baletu Sabat. 
Wybrany spektakl wystawimy podczas specjalnie zorganizowanego 
wydarzenia, którego zwieńczeniem może być dancing z udziałem 
naszych wokalistów.

JEDYNY TEATR REWIOWY W POLSCE

Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej
ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa
tel.: 606 127 385, 606 364 898

teatr@teatr-sabat.pl

www.teatr-sabat.pl |  www.facebook.com/TeatrSabat/

Parking: -Noclegi: - Pokoje: -

Widownia główna
Balkon

Sala VIP
Kawiarnia

300
120
70
100

240
60
40
-

200
50
-
-



Laboratorium
2400 m kw.

plac Konesera

4000 m kw.

Butelkownia
1000 m kw.

Trzy wyjątkowe przestrzenie eventowe 

w pierwszym lifestylowym centrum w Warszawie, w sercu Starej Pragi.

Zorganizuj event w Koneserze,
zadzwoń:

Katarzyna Kruk
+48 502 900 714
k.kruk@liebrecht-wood.com

http://www.liebrecht-wood.com
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Położony blisko centrum miasta, Arche Hotel Częstochowa to pierwszy 
czterogwiazdkowy hotel w Częstochowie. Spokojna okolica oraz bogata 
infrastruktura hotelu sprawiają, że jest idealną propozycją zarówno dla 
gości indywidualnych, jak i biznesowych. Arche Hotel Częstochowa to 
nie tylko komfortowe pokoje hotelowe, ale również największe centrum 
konferencyjne w Częstochowie i okolicy. To przestrzeń na organizację 
dużego eventu, konferencji, imprezy targowej czy kameralnego 
spotkania biznesowego. Centrum konferencyjne hotelu to niemal 
800-metrowa powierzchnia, na którą składa się 7 funkcjonalnych 
i w pełni wyposażonych sal konferencyjnych. Lokalizacja na terenie Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej daje wiele możliwości organizacji atrakcji 
dodatkowych. Hotel należy do polskiej sieci ARCHE HOTELE.

BIZNES | KONFERENCJE | EVENTY 

Arche Hotel Częstochowa
ul. Oleńki 20, 42-200 Częstochowa,

tel.: 34 347 40 74
rezerwacja@hotelczestochowa.com

www.hotelczestochowa.com

Parking: 54Noclegi: 270 Pokoje: 126

Sala Jurajska A+B+C+D
Sala Jurajska A
Sala Jurajska B
Sala Jurajska C
Sala Jurajska D

Sala Wschodnia A+B
Sala Zachodnia A+B

571
168
117
117
169
101
91

500
140
90
90

140
80
80

400
100
50
50
100
60
60
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Cottonina - hotel z charakterem, zlokalizowany w sercu Gór Izerskich. 
Bogata infrastruktura noclegowa i biznesowa, Mineral SPA, strefa 
wellness, wysmakowana kuchnia, kameralny klub jazzowy, bliskość 
natury i aż 800 m2 powierzchni eventowej sprzyjają organizacji szeroko 
rozumianych spotkań biznesowych lub innych działań wymagających 
odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni oraz komfortowego otoczenia. 

Parking: 100Noclegi: 230 Pokoje: 96

Cottonina Villa & Mineral SPA Resort***
ul. Sanatoryjna 7, 59-850, Świeradów-Zdrój 

tel.: 75 784 55 00
mice@cottonina.pl

www.cottonina.pl

Sala Srebrna
Sala Złota podwójna 

Sala Złota pojedyncza
Sala klubowa 

Lobby

210
156
78
78
22

200
120
49
10
-

120
100

-
-
-

COTTONINA - IDEALNE MIEJSCE DLA BIZNESU

Zaledwie 25 min. jazdy z centrum Warszawy (PKiN), a jednak z dala 
od zgiełku miasta. Wyjątkowe, zabytkowe miejsce z niezwykłą historią 
i przepięknymi XIX-wiecznymi wnętrzami, otoczone 2,5 ha parkiem. 
Ponadto prawie 700 m2 XVIII w. piwnic, autorska i smaczna kuchnia 
oraz obsługa na najwyższym światowym poziomie. To miejsce, w którym 
przeżyte chwile zmieniają się w najpiękniejsze wspomnienia.

Parking: 50Noclegi: 70 Pokoje: -

Pałac Lasotów
ul. Warszawska 289, Zielonki Parcele, 05-082 Stare Babice

tel.: 607 277 886
kontakt@palaclasotow.pl

www.palaclasotow.pl

Sala Balowa
Złota z Pistacjową
Kominkowa + wieża

Biblioteka

60
96

27,5 + 10,5
36

70
100
20
30

50
100
20
24

PAŁAC LASOTÓW TO MIEJSCE NIEZWYKŁE

noclegi w hotelu na przeciwko
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Bardzo dobra informacja dla organizatorów eventów i spotkań firmowych! 
4* hotel poszerza swoją ofertę o namiot zewnętrzny umiejscowiony 
na terenie zielonym obiektu. Dla przypomnienia: Copernicus Toruń 
Hotel to obiekt dysponujący 300 miejscami noclegowymi oraz salami 
konferencyjnymi o powierzchni ponad 800 m2. Położony jest niemalże 
w sercu toruńskiej starówki, to idealne miejsce do organizacji 
konferencji i spotkań firmowych. Hotel działa od 2013 roku i wciąż 
zyskuje na popularności. Poszerzenie oferty o namiot zewnętrzny jest 
świetnym posunięciem i daje organizatorom eventów całkiem nową 
przestrzeń do aranżacji. Namiot ma powierzchnię 600 m2, co pozwala 
na organizację bankietów do 400 osób przy okrągłych stołach; przy 
imprezach stojących może to być nawet 500 osób. Teren zielony hotelu 
jest pięknie zaaranżowany a widok na Wiślany Bulwar jest dodatkowym 
atutem. Dostępny dla gości od kwietnia 2018.

NOWY WYMIAR EVENTÓW

Copernicus Toruń Hotel
ul. Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

tel.: 56 611 57 81
konferencje@copernicustorun.com

www.copernicustorunhotel.com

Parking: 170Noclegi: 315 Pokoje: 149

Terra

Terra A

Terra B

Terra C

Atlantis (namiot)

Luna

Luna A

Luna B

Luna C

487

226

136

124

600

290

99

96

79

700

200

130

120

700

290

90

100

80

350

150

90

80

400

220

70

80

70
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Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie 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
Resort to komfortowy i luksusowy kompleks apartamentowy, 
który jest doskonałym miejscem także na wypoczynek i relaks. 
Powstał z myślą o wygodzie gości i stworzeniu pięknego
miejsca w samym sercu gór. Relaks po trudach dnia codziennego 
zapewni Aquapark z przepięknym saunarium oraz doskonałe zabiegi 
z Blue Minerals SPA @ Medicare.

PROFESJONALNE KONFERENCJE W GÓRACH

Blue Mountain Resort
ul. 1-go maja 51, 58-580 Szklarska Poręba

tel.: 578 414 553 
biznes@blue-mountain-resort.pl

bartosz.depta@blue-mountain-resort.pl

www.blue-mountain-resort.pl

Parking: 286Noclegi: 1000 Pokoje: 278

1 sala konferencyjna

2 sala konferencyjna

3 sala konferencyjna

4 sala konferencyjna

80

90

184

274

80

80

220

350

50

50

120

170



SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

166

Obiekty eventowe
ev

en
t 

ka
ta

lo
g 

2
0
1
8

/2
0
1
9

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, które zmienia się 
w  salę balową o powierzchni blisko 500 m². Sala pozwala na możliwość 
ekspozycji obiektów o dużych gabarytach np. samochodów, a mobilna 
scena pozwala na ułożenie jej w dowolnym kształcie np. catwalk.

W obiekcie znajduje się klimatyczna Restauracja Jazz Bar będąca 
doskonałym miejscem na przerwę kawową, kolację, wieczorne 
spotkanie czy biznesowy drink. Restauracja poleca wykwintne dania 
kuchni międzynarodowej. Całkowita informatyzacja budynku umożliwia 
organizację najbardziej złożonych oraz najtrudniejszych eventów. 

CENTRUM KULTURALNO - BIZNESOWE MAŁOPOLSKI

Dworek Gościnny
Park Górny 7, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 44, 18 540 04 00

info@dworekgoscinny.pl

www.dworekgoscinny.pl  |  www.facebook.com/dworekgoscinny

Parking: 100Noclegi: - Pokoje: -

Dworek Gościnny
Sala Główna

Jazz Bar

Foyer

Biblioteka + wykusz

420

180

188

120

362

-

-

-

250

84

150

100



www.palacmalawies.pl
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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.
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.

NATURA | DESIGN | SPA

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

A

B

A+B

60

65

125

30

20

80

20

20

40

Parking: 40
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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
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.

POŁĄCZENIE HISTORII Z LUKSUSEM I ENERGIĄ

Hotel Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****
ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska

tel.: 48 628 70 61, 607 195 315
chlewiska@manorhouse.pl

www.manorhouse.pl

Parking: 80Noclegi: 150 Pokoje: 59

Balowa

Bankietowa

Gabinet Odrowąża

Sala Sołtyka 

Sala Biesiadna

Koniuszego

Gościnna 

Komnata Biowitalności 

110

49

49 

2 x 42

200

170

40

96

100

30

30

30

120

100

20

45

130

40

40

50

150

100

-

80
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Rezydencja Gubałówka położona jest na samym szczycie Gubałówki, 
z którego można podziwiać Panoramę Tatr. Obiekt oferuje 64 pokoje 
i apartamenty, 3 sale konferencyjne, Strefę Wellness, sale kominkową 
z lobby barem oraz Restaurację Kiyrnicka by Saguła z autorską kuchnią. 
To idealne miejsce na wszelkiego rodzaju eventy, kameralne spotkania 
a także outdoor w górach. To magiczne miejsce gdzie oderwiesz się od 
problemów i miejskiego zgiełku.

Parking: 70Noclegi: 160 Pokoje: 64

Rezydencja Gubałówka
ul. Butorów 6, 34-511 Kościelisko

tel.: 18 532 50 00
recepcja@rezydencjagubalowka.pl

www.rezydencjagubalowka.pl

Sala konferencyjna 1 
Sala konferencyjna 2 
Sala konferencyjna 3 

100
35
25

90
30
20

60
Sala 2 + 3 

30 

REZYDENCJA GUBAŁÓWKA – MAGICZNE MIEJSCE

Hotel SixtySix**** położony w sercu stolicy wraz z restauracją Nobu to 
najbardziej prestiżowy adres na Nowym Świecie. 18 luksusowych pokoi 
stwarza warunki do komfortowej pracy i przyjemnego wypoczynku. 
Nasze wnętrza dają możliwość organizacji przyjęć rodzinnych i spotkań 
biznesowych. Oferujemy pełen profesjonalizm i opiekę wykwalifikowanego 
personelu w dyskretnej i swobodnej atmosferze.

Parking: 9Noclegi: 36 Pokoje: 18

Hotel SixtySix
ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa

tel.: 22 826 61 11
hotel@hotelsixtysix.com

www.hotelsixtysix.com

Sala konferencyjna
Sala VIP

22
30

21
20-30

-
50

KONFERENCJE I EVENTY FIRMOWE
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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.

PIĘCIOGWIAZDKOWY HOTEL Z RODOWODEM

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

Parking: 25Noclegi: 34 Pokoje: 17

Sala konferencyjna

Restauracja

Bar

70

60

40

16

-

-

-

36

24
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Hotel Boss to miejsce oddalone o 20 minut od centrum Warszawy, 
w którym zorganizują Państwo konferencję, imprezę firmową, piknik czy 
uroczystość rodzinną.

Dysponujemy 136 klimatyzowanymi pokojami. Posiadamy 16 sal 
konferencyjnych, mieszczących  od 16 do 550 osób. Do hotelu należą 
także rozległe tereny, które stanowią idealne miejsce na piknik nawet 
na 1500 osób. Naszym atutem jest także wyśmienita kuchnia. 
W hotelu, w Klubie Retro mogą Państwo zorganizować imprezę 
taneczną albo pograć w kręgle. Na terenie obiektu znajduje się też 
wyjątkowa Karczma Góralska, restauracja Stary Młyn oraz Chata 
Grillowa.

HOTEL BOSS – ZAUFAJ SILE DOŚWIADCZENIA

Hotel Boss
ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

tel.: 22 516 61 00, 22 516 62 00
hotelboss@hotelboss.pl

www.hotelboss.pl

Parking: 250Noclegi: 280 Pokoje: 136

Szafirowa 
+ Kryształowa 

+ Malinowa 
(Restauracja)

Szafirowa
Diamentowa 

+ Bursztynowa
Rubinowa + Turkusowa
Malinowa (Restauracja)

Kryształowa
Diamentowa

Złota
Kominkowa 
Stary Młyn 

600

200

175

150
275
110
87
40
61

350

550

270

180

150
140
110
90
35
30

400

460

120

90

-
160
60
50
-

20
290
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Zaledwie 4 km od granicy Warszawy, w otoczeniu rzeki i lasu, znajduje 
się 4 – gwiazdkowy hotel Holiday Inn Warszawa – Józefów (IHG). Jest 
on doskonałym wyborem bez względu na to, czy chcesz wypocząć 
podczas podróży biznesowej czy szukasz miejsca pod imprezę firmową. 
Hotel posiada 12 sal konferencyjnych wyposażonych w najwyższej 
jakości sprzęt audio – wizualny (m.in.: Samsung Flip), namiot sferyczny 
pozwalający uzyskać niezwykłe efekty wizualne oraz rozległy (11ha) 
teren pod pikniki do 5000 osób. Hotel zapewnia  kompleksową 
organizację atrakcji specjalnych podczas eventów - od lotu balonem po 
spływ kajakowy. Holiday Inn Józefów posiada również obiekty sportowe 
takie jak park linowy, golf, minigolf, basen, tenis, boisko oraz SPA. 
W hotelu jest Tesla Destination Charging Station. 

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Holiday Inn Warszawa - Józefów
ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów

tel.: 22 77 83 000
sales@holiday.aquila.pl

www.holiday.aquila.pl

Noclegi: 294 Pokoje: 148

Namiot sferyczny
Constellation 1+2+3

Constellation 1+2 lub 2+3
Constellation 1 lub 3

Constellation 2
Galaxy 1+2+3+4

Galaxy 1+2+3 lub 2+3+4
Taurus
Orion

Aquarius

515
360
248
112
136
142
102
39
25
32

600
400
270
121
150
160
120
35
26
25

440
300
192
96
96

120
84
24
-
-

Parking: 220
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Hotel**** SPA & Family Dom Zdrojowy usytuowany jest przy plaży 
w samym środku Półwyspu Helskiego, pomiędzy zatoką, a otwartym 
morzem. Prestiżowy hotel organizując konferencję lub spotkania 
biznesowe nad morzem zapewnia połączony w stosownej proporcji 
wypoczynek z wysiłkiem umysłowym.

Zapewnia atrakcje z dala od rutyny dnia powszedniego.Strefa basenów 
i saun zachęca do rekreacji po konferencji. Do dyspozycji Gości basen, 
jacuzzi, sauny (suchą i mokrą), tepidarium słoneczną łączkę. Oprócz 
atrakcji wodnych, możliwość relaksowania się w Klinice Zdrowia i Urody.

Hotelowa Restauracja Czwarte Piętro proponuje dania a’la carte, 
delektując się specjałami cukierników przy świeżo mielonej kawie lub 
herbacie, a wieczór z kieliszkiem wina lub świetnym drinkiem.

DOM ZDROJOWY - MIEJSCE DLA TWÓRCZEJ PRACY

Hotel SPA & Family Dom Zdrojowy
ul. Kościuszki 2a, 84-140 Jastarnia

tel.: 58 67 99 100
dom@zdrojowy.com.pl

www.zdrojowy.com.pl

Parking: 70Noclegi: 180 Pokoje: 94

Bursztynowa

Lazurowa

Centrum Biznesu

Klubowa

Morska

163

26

23

40

80

160

20

15

30

50

-

-

-

-

-
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Położony w Ustce, w otoczeniu lasu sosnowego  oraz w pobliżu 
szerokiej, piaszczystej plaży, Hotel Grand Lubicz posiada 311 
klimatyzowanych. Na terenie hotelu znajdują się kawiarnie, bary 
i restauracje. Dla Gości którzy lubią aktywność: Siłownia, sala fitness, 
squash, CubeBall, zewnętrzne boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, 
kręgielnia, klub bilardowy oraz Dyskoteka. SPA to blisko 30 gabinetów, 
pokój relaksu z grotą solną oraz dwuoziomowy aquapark z jacuzzi 
oraz Centrum Saun i Łaźń. Resort Medical to  miejsce w którym 
dbamy o zdrowie Gości. Oferta zabiegowa zapewnia właściwą opiekę 
terapeutyczno-rehabilitacyjną. Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka to 
ogromny potencjał konferencyjny. Idealne miejsce do zaaranżowania, 
szkoleń, spotkań biznesowych, konferencji czy eventów. W obiekcie 
znajduje się 9 sal konferencyjnych.

TWÓJ SUKCES W BIZNESIE...

Hotel Grand Lubicz*****
ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

tel.: 59 841 82 15, 602 778 403, 515 036 843
marketing@grandlubicz.pl, konferencje@grandlubicz.pl

www.grandlubicz.pl

Parking: 160Noclegi: 800 Pokoje: 311

Grand Royal
Trinity B
Trinity C
Trinity D
Imperial
Triada F
Triada G
Triada H

448
83
75
87
23
39
59
59

400
50
50
50

200
35
35
35

320
36
36
36
23
-
-
-
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Hotel Nawigator położony jest w samym sercu pienińskiego Uzdrowiska. 
Jest doskonałym miejscem zarówno dla osób pragnących połączyć 
pracę z wypoczynkiem jak również dla osób lubiących aktywne formy 
spędzania czasu.

Hotel Nawigator to również obiekt konferencyjno-biznesowy. Dzięki 
połączeniu 120 komfortowych miejsc noclegowych z 3 dużymi 
i nowoczesnymi salami konferencyjnymi mogącymi pomieścić łącznie 
do 220 osób, hotel stanowi doskonałe miejsce na szkolenia firmowe, 
konferencje lub kongresy.

Wszystkie sale posiadają dostęp do bezprzewodowego Internetu 
i wyposażone są w niezbędny sprzęt do organizacji konferencji, 
szkoleń oraz spotkań biznesowych. Dopełnieniem pobytu w hotelu jest 
restauracja i jej tradycyjna kuchnia polska , oparta na wyrobach własnej 
produkcji, zdrowych i naturalnych. 

BIZNES I WYPOCZYNEK W SERCU PIENIN

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

Duża

Średnia

Mała

Restauracja

Bar

126 

73 

35 

128

55

120 

70 

25 

-

-

100

50

20

120

25

Parking: 65Noclegi: 120 Pokoje: 57
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Usytuowany u podnóża Jaworzyny, w najpiękniejszym uzdrowisku 
w Polsce, Hotel Czarny Potok w Krynicy Zdroju to alternatywa 
dla wymagającego klienta. Zapraszamy do największego centrum 
konferencyjnego w regionie, gdzie multimedialne sale mogą przyjąć 
nawet 800 osób. Hotel oferuje 236 wygodnych pokoi z dostępem 
do Internetu i zestawem kawowym. Strefa SPA i Wellness to 13 
gabinetów odnowy, sauny, łaźnie, jacuzzi, kriosauna i basen ze strefą 
relaksu. Wieczorne imprezy można zorganizować w klubie Nikifor, JW. 
Clubie lub chacie góralskiej. Wiosną i latem do dyspozycji jest Mini Golf 
i prywatna plaża z baldachimami idealna na beach party. Lokalizacja 
Hotelu zapewnia nieograniczone możliwości rekreacyjne o każdej porze 
roku a życzliwy personel i dedykowany opiekun gwarantują sukces 
każdego spotkania.

KONFERENCJE Z WIDOKIEM NA GÓRY

Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference****
ul. Czarny Potok 65, 33 380 Krynica-Zdrój

tel.: 18 530 30 01
konferencje@czarnypotok.com, rezerwacje@czarnypotok.com

www.czarnypotok.com

Parking: 236Noclegi: 450 Pokoje: 236

Nubis
(4 moduły)

Kwiatowa
(2 moduły)

Jan III Sobieski
(3 moduły)

267

241

196

280

310

210

100

150

120
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Rezydencja Sienkiewiczówka położona jest w zacisznej części 
centrum Zakopanego. Posiadamy 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 , telewizję satelitarną, budzik.
Wszystkim naszym Gościom oferujemy bezpłatnie: Internet Wi-fi, 
mini-siłownię, salę klubową z bilardem i rzutkami, bawialnię dla dzieci, 
przechowalnię bagażu, narciarnię, parking, a także 2 wyposażone 
w sprzęt multimedialny sale konferencyjne – mniejsza dla 25 oraz 
większa dla 65 osób. 
Zapraszamy serdecznie Gości zainteresowanych organizacją 
wszelkiego rodzaju pokazów, szkoleń i konferencji oraz kameralnych 
spotkań biznesowych. 

SPOTKAJMY SIĘ W ZAKOPANEM

Rezydencja Sienkiewiczówka
ul. Zamoyskiego 28, 34-500 Zakopane

tel.: 18 206 47 22, 601 203 605 
sienkiewiczowka@impol.net.pl

www.sienkiewiczowka.pl

Parking: 20Noclegi: 60 Pokoje: 27

Wykładowa
Klubowa
Jadalnia

50
30
65

60
25
40

60
25
40



W R O TA  TAT R

34-500 Zakopane, ul. Chałubińskiego 40, tel. +48 18 20 26 500

www.hotelcrocus.pl

www.hotelcrocus.pl
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Młyn Klekotki to malowniczy XVII wieczny obiekt historyczny który oferuje 
wyjątkowe pokoje oraz apartamenty idealne na weekendowy wypad         
i spotkania konferencyjne. Do dyspozycji Państwa oddaliśmy również 
jedyne w Polsce holistyczne Sento SPA wybudowane w stylowym 
obiekcie który oddaje charakter nurtu zwanego dekonstruktywizmem. 
Naszym gościom oferujemy znakomitą, świeżą kuchnię sezonową 
opartą na produktach z gospodarstwa ekologicznego i bazującej na 
filozofii slow food. Kompleks, którego sercem jest odrestaurowany 
stary młyn posiada 4 sale konferencyjne wyposażone w multimedia. 
Otaczający obiekt teren 130-tu hektarów sprzyja odpoczynkowi wśród 
natury.  Na terenie Młyna czeka na Państwa wiele atrakcji, w tym 
obiekty sportowe, jacuzzi, sauna, degustacje, warsztaty, naturalne 
produkty itd. 

Z nami pokochasz Mazury.....

DLA CIEBIE SPEŁNIAMY MARZENIA ….

Klekotki Conference & Spa
Klekotki 1, 14-407 Godkowo

tel.: 55 249 00 00
recepcja@klekotki.com.pl

www.klekotki.com.pl

Parking: 50Noclegi: 92 Pokoje: 44

Sala „Na rzece„

Sala Kominkowa

Sala w Młynie  

Ogród Zimowy  

Weranda

Młyńska Winiarnia 

-

-

-

-

-

-

90

30

30

30

14

14

-

-

-

-

-

-
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Strategia hotelu Natura Mazur opiera się na trzech głównych 
filarach. To ludzie, natura oraz wykorzystanie regionalnych produktów. 
Kluczowym elementem są oczywiście ludzie – dzięki utalentowanym 
pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, goście mogą 
poczuć się tam jak w domu. Jeżeli chodzi o naturę, czterogwiazdkowy 
obiekt położony jest w miejscowości Warchały, nad jeziorem Świętajno 
– w samym sercu Mazur. Otacza go Puszcza Napiwodzko-Ramucka, 
co gwarantuje ciszę, czyste powietrze oraz sąsiedztwo dzikiej przyrody. 
Hotelowa restauracja Poezja Smaków proponuje urozmaicone menu, 
na które składają się dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. 
Są one przygotowywane z najwyższej jakości, świeżych produktów 
z regionu. W karcie znajduje się m.in. dziczyzna, grzyby z mazurskich 
lasów czy warzywa i owoce od tamtejszych gospodarzy

KONFERENCJE Z WIDOKIEM NA JEZIORO

Natura Mazur Resort & Conference Warchały
Warchały ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno

tel.: 89 642 66 00
 konferencje@naturamazur.pl

www.naturamazur.pl 

Parking: 90Noclegi: 250 Pokoje: 93

Wiosna + Lato + Jesień

Wiosna

Lato

Jesień

VIP ROOM

370

78

78

140

35

250

60

50

70

20

180

-

-

-

-
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Hotel Mercure Kasprowy Zakopane położony jest w centrum Zakopanego 
na malowniczej Polanie Szymoszkowej. 

Otoczony jest górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami. 
To doskonały wybór o każdej porze roku. Jako jedyny hotel w Zakopanem 
znajduje się bezpośrednio przy sezonowym kąpielisku geotermalnym 
i stacji narciarskiej, która oferuje również całoroczne przejazdy widokowe. 

Ten legendarny zakopiański hotel w ciągu ostatnich lat zmienił się nie 
do poznania. Pięknie odnowione wnętrza z elementami stylu 
zakopiańskiego zostały ozdobione przez lokalnych mistrzów dłuta, 
pędzla, haftu i młota. W hotelu znajduje się 288 pokoi i nowoczesne 
centrum konferencyjne, które może pomieścić blisko 1200 osób. 
Z hotelowych okien roztacza się spektakularny widok na panoramę Tatr 
lub zielone zbocza Gubałówki.

POZNAJ NOWE OBLICZE HOTELU KASPROWY

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane
ul. Szymaszkowa, Zakopane 

tel.: 18 202 40 00, 18 202 40 17 (dział MICE)
konferencje@kasprowy.pl 

www.kasprowy.pl

Noclegi: 650 Pokoje: 288

Tatry
Ornak 
Krokus 
Rysy

Zawrat
Giewont 

Wielka Krokiew 
Morskie Oko
Mała Krokiew
Czarny Staw 

Zakopane
Teren zewnętrzny

430 
215
210
180
56
52
46
43
23 
20
702

10 ha

550
130 
100
190
50
50
40
40
10
10
-
-

250
160

-
90
30
30
30
30
- 
-

400
-

Parking: 300
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Nosalowy Dwór Resort & Spa to największa w regionie destynacja 
MICE i znana marka hotelowa.To blisko 400 pokoi w standardzie od 
3-5* z ponad 1 tys. miejsc noclegowych, 23 sale konferencyjne dla 
2 tys. os. z „Gerlach-em” jedyną w regionie salą dla 1,2 tys osób 
i możliwością wjazdu TIRa, VIP Business Lounge „Giewont” z boardroom’ 
ami i widokowym tarasem, a także szatnie, garderoby i business center. 
Nosalowy gości też wymagające produkcje jak koncerty, pokazy mody, 
wydarzenia sportowe transmitowane przez TV, bale itp.W resorcie 
znajduje się heliport, stacja do ładowania pojazdów elektrycznych, 
regionalne wiaty grillowe pod integrację i eventowy teren zewnętrzny 
o pow. 2 tys m kw. Obiekt dysponuje miejscami parkingowymi wokół
i podziemnymi garażami. Resort nagrodzono tytułem Brand of the Year 
w kat. Conference i dwukrotnie nagrodą MP POWER Award w kat.
Kongres i Multi Venue.

NAJLEPSZA DESTYNACJA MICE W ZAKOPANEM

Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane
ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane 

tel.:18 202 24 00
 konferencje@nosalowy-dwor.eu, rezerwacja@nosalowy-dwor.eu

www.nosalowy-dwor.eu

Parking: 400Noclegi: 1270 Pokoje: 377

Sala Gerlach
Sala Rysy

Sala Giewont VII-IX
Sala Olimpijka

Sala Werandowa
Sala Gerlach I-IV
Sala Gerlach III-VI
Sala Rysy I - III
Sala Rysy IV

Sala Gerlach V

1100
415
105
160
80

570
775
204
120
275

1250
400
90
80
40

560
850
190
100
290

865
280
160
60
40
470
528
120
60
265
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Obiekty eventowe

Pałac Chojnata to zabytkowy, butikowy hotel położony w centralnej 
Polsce, wtulony w klimatyczny 5 hektarowy park. To kameralne miejsce 
stanowi idealną bazę do organizacji konferencji, szkoleń, eventów, 
spotkań VIP, seminariów, wystaw, czy też przyjęć okolicznościowych. Do 
dyspozycji Gości hotel oddaje 5 komfortowo wyposażonych sal. Pyszna 
kuchnia i wyjątkowy klimat gwarantują sukces każdego spotkania.

Parking: 120Noclegi: 75 Pokoje: 28

Pałac Chojnata
Wola Chojnata 59, 96-230 Biała Rawska

tel.: 46 813 88 30, 513 126 775
recepcja@palacchojnata.com

www.palacchojnata.com

Sala Słoneczna
Sala Balowa

Sala Kominkowa
Willa Parkowa I
Willa Parkowa II

Konferencja w plenerze

40
70
25
117
79
375

50
80
35
100
60
250

40
60
25
70
40
180

KONFERENCJE Z CHARAKTEREM

Pięciogwiazdkowy Hotel Bellotto mieści się w murach XVI-wiecznego 
Pałacu Prymasowskiego usytuowanego na warszawskim Starym Mieście. 
Świetna lokalizacja i wysoka jakość obsługi w połączeniu z wyśmienitym 
cateringiem tworzą idealne miejsce do zorganizowania imprezy. 
Wyjątkową przestrzeń eventową stanowią pałacowe sale konferencyjne 
oraz odrestaurowane podziemia z pięknym ceglanym wykończeniem.

Parking: 55Noclegi: 54 Pokoje: 20

Hotel Bellotto
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa

tel.: 22 829 64 44
hotel@hotelbellotto.pl

www.hotelbellotto.pl

Sala Kolumnowa
Sala Marmurowa

Sala Złota
Sala Niebieska 

lub Sala Malinowa
Piwnica

215
75 
60 

79 

300

220
80
10

80

100

300
100
10

100

300

HOTEL BELLOTTO – TU ZACZYNA SIĘ TWOJA HISTORIA
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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: 220m2, 120m2, 80m2

• 2 SALE BANKIETOWE: 550m2, 900m2

• POKOJE HOTELOWE: 51
• RESTAURACJA
• PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
• PARKING NA 200 AUT
• TEREN ZEWNĘTRZNY 5000m2

JEDNO MIEJSCE, WIELE MOŻLIWOŚCI

Terminal Hotel
ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

tel.: 71 773 55 75
biuro@terminalhotel.pl

www.terminalhotel.pl

Parking: 200Noclegi: 110 Pokoje: 51

Voyager
Odyssey
Apollo

Pioneer
Galileo

80
120
220
550
900

50
100
200
450

1000

-
-

80
200
550
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Obiekty eventowe

•  Blisko Autostrady A1 
•  Świetna Kuchnia 
•  Park Linowy 
•  4 Wyposażone Sale
•  Komfortowe pokoje z widokiem na park 
•  Strefa Wellness & SPA (basen, strefa saun, jacuzzi) 
•  Teren rekreacyjny przeznaczony na teambuilding 

Parking: 50Noclegi: 120 Pokoje: 54

Hanza Pałac Wellness & SPA****
Rulewo 13, 86-160 Warlubie

tel.: 52 320 90 94
recepcja@hanzapalac.pl

www.hanzapalac.pl

Wodna
Parkowa
Pałacowa 

Kominkowa

182
161
64
30

180
160
50
30

100
100
40
14

KONFERENCJE I EVENTY FIRMOWE

Hotel ZAMEK RYN**** wyróżnia spośród innych hoteli o wysokim 
standardzie doskonałe położenie w sercu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich - między dwoma jeziorami, z których jedno słynie 
z przejrzystości, a do drugiego z łatwością dopłynąć można własnym 
jachtem. Każdy Gość może tu doświadczyć historii, która jest dostępna 
na wyciągnięcie ręki. Wewnątrz mieści się unikalny Zadaszony Dziedziniec.

Parking: 150Noclegi: 350 Pokoje: 167

Hotel Zamek Ryn****
Pl. Wolności 2, 11-520 Ryn

tel.: 87 429 70 35
marketing@zamekryn.pl

www.zamekryn.pl 

Dziedziniec
Sale Jagiellonów
Kapitularz Wielki

Kapitularz
Castle Casino

900
350
150
70
120

1000
450
180
70
100

350
250 
120
50
-

ZAMEK RYN****- LEGENDARNA GOŚCINNOŚĆ
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Zespół pałacowo-parkowy Rozalin to niezwykłe, owiane szlachetną 
historią miejsce zlokalizowane zaledwie 20 km od Warszawy. 
Zachwycający park, polany i stawy, zabytkowy pałac i połączony z nim 
namiot bankietowy z klimatyzowaną salą sceniczną, stanowią doskonałe 
miejsce na elegancki bankiet, konferencję czy piknik. Do dyspozycji 
gości oddajemy 24- hektarową przestrzeń i butikowy hotel oraz ponad 
100-letnią izbę góralską. 

Chcemy, by wizyta w Rozalinie była doznaniem estetycznym i smakowym, 
dlatego mięsa, które Państwu serwujemy są wędzone przez Szefa 
Kuchni w naszej wędzarni na drzewie z jabłoni. Potrawy przyprawiamy 
ziołami z naszego ogrodu warzywno-ziołowo-kwiatowego i podajemy 
z chlebem  na zakwasie. 

Kreacja wydarzeń to nasza pasja, więc realizujemy wydarzenia od 
koncepcji po jej urzeczywistnienie. Zapraszamy!

NOWA, UNIKALNA PRZESTRZEŃ EVENTOWA

Pałac Rozalin
ul.Pałacowa 27, 05-831 Rozalin

tel.: 506 000 227
karina@palacrozalin.pl

www.palacrozalin.pl  |  www.facebook.com/palacrozalin/

Parking: 200Noclegi: 38+2 Pokoje: 17+1

Całoroczny namiot 
bankietowy

Park, 3 polany, 5 stawów
Pałac / Sala Główna

Pałac / Hall 
Pałac / Sala Kredens 

Pałac / Biblioteka 
Pałac / Kominkowa I 

Pałac / Sala Granatowa
Pałac / Piwnice / 3 sale
Izba Góralska + plener

850

24 ha
56
34
18
39
28
27
74
-

600

-
50
25
-

30
14
14
-
-

250

-
36
-

12
30
12
12
40
25
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Tylko 13 km od Warszawy, w zabytkowym 12-h parku, w miejscu 
gdzie historia łączy się z nowoczesnością, znajduje się butikowy hotel 
Pałac Alexandrinum. To magiczne miejsce oferuje 48 pokoi, każdy 
o niepowtarzalnym klimacie, sale konferencyjne, restaurację, klub 
nocny, strefę Aqua oraz SPA. Pałac Alexandrinum jest miejscem 
idealnym na przeprowadzenie konferencji, szkolenia czy imprezy 
plenerowej w parku. A po ich zakończeniu - regenerację sił w SPA, w 
klubie nocnym, przy ognisku czy w strefie relaksu. Natomiast stylowy 
wystrój profesjonalnie wyposażonych czterech sal konferencyjnych 
zapewni udany przebieg wszelkich wydarzeń biznesowych. Dla 
kameralnych spotkań przygotowano salę VIP. Eleganckie wnętrza 
pałacu są doskonałym miejscem na organizację bankietów. W 2019 
hotel powiększy się o 56 pokoi.

BIZNES&SPA - LUKSUS DLA WYMAGAJĄCYCH

Hotel Pałac Alexandrinum
Krubki-Górki 13a, 05-326 Poświętne

tel.: 512 838 972
marketing@palac-alexandrinum.pl

www.palac-alexandrinum.pl

Parking: 80Noclegi: 96 Pokoje: 48

Sala Rezydencja dolna
Sala Rezydencja Górna

Sala Alexandryjska 
Sala Konferencyjna

Sala VIP 
Restauracja

270
226
113
80

12,5
170

220
120
100
80
8
-

180
100
80
-
-

95
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Pomorska 21 to zabytkowy pałac mieszczący się w samym centrum 
Łodzi.  Dawny budynek Domu Towarzystwa Kredytowego jest uznawany 
za jeden z najpiękniejszych na mapie pofabrycznej Łodzi czego dowodem 
jest zdobycie pierwszego miejsca w prestiżowym konkursie na Najlepsze 
Wnętrze Roku 2011.

Zrewitalizowana i zaaranżowana na nowo przestrzeń sprawdza 
się obecnie zarówno przy organizacji wesel i ślubów jak i spotkań 
firmowych, targów, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów czy 
spotkań promocyjnych.

Najpiękniejszym miejscem w budynku jest usytuowana na pierwszym 
piętrze Sala Zgromadzeń wraz z antresolą – największe i najbardziej 
reprezentacyjne wnętrze. Ta unikalna przestrzeń bankietowa jest 
wprost stworzona do organizacji ekskluzywnych przyjęć.

ELEGANCKIE WNĘTRZA W SERCU ŁODZI

Pomorska 21. Centrum kulturalno-biznesowe
Dom Towarzystwa Kredytowego
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź

tel.: 696 085 153
biuro@pomorska21.com 

www.pomorska21.com

Parking: 5Noclegi: 2 Pokoje: 1

Sala Zgromadzeń
Oddział Bankowy

Sala Posiedzeń dyrekcji 1
Sala posiedzeń dyrekcji 2

Sala operacyjna
Pokój gościnny

166
70

105
107
80
-

180
58
80
80
50
-

156
50
84
84
60
-
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Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront to 4-gwiazdkowy hotel 
położony w samym sercu Gdyni, tuż obok Skweru Kościuszki i gdyńskiej 
plaży. Oprócz 200 nowoczesnych pokoi w hotelowym wnętrzu 
odnajdziemy centrum konferencyjne o łącznej powierzchni ponad 
1000 m². Sale wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny 
posiadają przeszklenia gwarantując gościom dostęp do światła 
dziennego. Największa z sal pomieści ponad 500 osób. Z jej wnętrz 
rozpościera się panoramiczny widok na morze a dodatkowym atutem 
jest prywatny taras widokowy. Courtyard by Marriott Gdynia 
Waterfront to idealne miejsce na organizację dużych konferencji 
biznesowych, bankietów, kameralnych spotkań, oraz wesel. W hotelu do 
dyspozycji gości jest Fitness Club, bar oraz skandynawska restauracja 
GåRD - Nordic Kitchen. 

NOWOCZESNY HOTEL W CENTRUM GDYNI 

Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront
ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia

tel.: 58 743 07 00 
hotel@courtyardgdynia.com

www.courtyardgdynia.com

Parking: 200Noclegi: 400 Pokoje: 200

 Europa
Berlin

Warszawa
Londyn
Paryż

Amsterdam
Madryt
Praga
Oslo

Sztokholm

491
122
121
119
129
32
19
18
39
41

450
112
112
112
120
12
8
8

46
46

300
80
80
80

100
-
-
-

30
30
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MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel to nowoczesne centrum 
konferencyjno-hotelowe z 35 salami konferencyjno-bankietowymi. 
W największej z nich można zorganizować konferencję nawet dla 
1000 osób. W połączeniu z przestronnym lobby hotelowym, hallem 
i foyer centrum konferencyjnego oraz terenem zielonym i parkingiem, 
obiekt dysponuje ponad 14000 m2 powierzchni, która może zostać 
wykorzystana na potrzeby Państwa eventu. Doświadczony Zespół MCC 
Mazurkas będzie dla Państwa wsparciem przy organizacji kongresów, 
szkoleń, konferencji, targów, bankietów i eventów w bezpośrednim 
sąsiedztwie Warszawy. Położenie obiektu blisko granic Warszawy, 
w pobliżu zjazdów z tras A2 i S8, gwarantuje uczestnikom dogodny 
dojazd z każdego miejsca w Polsce, bez konieczności przejeżdżania 
przez zatłoczone centrum stolicy.

MIEJSCE SPOTKAŃ BIZNESU

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** 
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: 22 721 47 01, 22 721 47 47
bankiety@mazurkashotel.pl

www.mazurkashotel.pl

Parking: 400Noclegi: 316 Pokoje: 158

35 sal konferencyjnych od 20 do 744 od 15 do 820 od 30 do 710
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Położony w samym sercu Warszawy Radisson Blu Centrum Hotel 
zaprasza zarówno gości biznesowych jak i turystów.  Hotel dysponuje 
311 pokojami z bezpłatnym dostępem do Internetu. Restauracja 
@ferdy’s oferuje gościom dania kuchni latynoamerykańskiej oraz 
polskiej.  Nasze sale konferencyjne są doskonale wyposażone i stanowią 
idealne miejsce spotkań.

Parking: 121Noclegi: 525 Pokoje: 311

Radisson Blu Centrum Hotel
ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa 

tel.: 22 321 88 88
info.warsaw@radissonblu.com

www.radissonblu.com/pl/hotel-warsaw 

Polonia I / II / III 
Wiosna I / II 

Lato
Zima

Kossak

114 / 116 / 116
32 / 33

65
30
85

36 (łączone do 74)
12 (łączone do 20)

20
14
40

96 (łączone do 280)
24 (łączone do 48)

48
-

60

POŁOŻONY W SAMYM SERCU WARSZAWY 

Hotel Radisson Blu Sobieski usytuowany jest w samym centrum 
Warszawy. Hotel oferuje 452 eleganckie pokoje i apartamenty 
z bezpłatnym dostępem do internetu. Stylowe pokoje wyposażone są 
w mini bar, telewizor i miejsce do pracy. W restauracji Trylogia można 
skosztować wyśmienitych dań kuchni polskiej i międzynarodowej. Obiekt 
posiada 18 sal konferencyjnych mogących pomieścić do 600 osób. 

Parking: 146Noclegi: 846 Pokoje: 452

Radisson Blu Sobieski Hotel
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa

tel.: 22 579 10 00
info.sobieski.warsaw@radissonblu.com

www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw

Gatrium
Gatrium + Marysieńka

Wilanow I + II
Belweder I + II

Husaria
10 Sal Warsztatowych

330
870
117
196
53
24

400
-

100
100
40
10

150
400
60
100
16
-

BIZNESOWY HOTEL W ZNAKOMITEJ LOKALIZACJI
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Renaissance Warsaw Airport Hotel to miejsce wyjątkowe, pierwszy 
pięciogwiazdkowy obiekt w Polsce położony bezpośrednio przy lotnisku. 
Od terminala odlotów Gości dzieli zaledwie 67 kroków. To także pierwszy 
hotel marki Renaissance, należącej do największej sieci hotelowej 
Marriott International. 

Hotel dysponuje 225 idealnie wyciszonymi pokojami, w tym 
11 apartamentami z dostępem do Executive Club Lounge z widokiem 
na płytę lotniska Chopina. 844 m2 nowocześnie zaprojektowanej 
powierzchni konferencyjnej umożliwia dopasowanie rozwiązań 
do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dysponuje 8 salami 
konferencyjnymi z nowoczesnym wyposażeniem technicznym i szybkim 
dostępem do Internetu. Posiada sale przystosowane do realizacji 
warsztatów kreatywnych oraz innych niestandardowych projektów. 
Hotel z basenem, siłownią i SPA. 

EXPERIENCE THE ART IN YOUR STAY 

Renaissance Warsaw Airport Hotel
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

tel.: 22 164 70 00
hotel@renaissance.waw.pl

www.renaissance.waw.pl 

Parking: 103Noclegi: 450 Pokoje: 225

Balowa
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7

400
77
61
62
62
62
57
50

350
49
50
52
52
52
48
42

240
49
40
40
40
40
40
30
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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 zrównoważany tryb życia
i zdrowia, gdyż zawierają składniki SuperFoods. 
 

SPOTKANIA W BIZNESOWYM CENTRUM WARSZAWY 

The Westin Warsaw
Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa 

tel.: 22 450 80 00
warsaw@westin.com

www.westin.com
 

Parking: 97Noclegi: 722 Pokoje: 366

Sala Balowa Copernicus
Copernicus I / II / III
Copernicus I + II 

lub II + III
Orion

Castor
Boardroom

Gemini
Aquarius
Taurus

Leo

455
155 / 140 

300

45
35
64
50
52
50
28

500
150 /140 

290

35
25
50
40
40
35
12

372
130 / 130 

152

40
24
44
36
36
36 
12
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Hotel Sheraton, zlokalizowany w samym centrum Warszawy, od ponad 
20 lat uchodzi za miejsce, które łączy świat biznesu, polityki oraz 
prywatnych podróży. Po dogłębnej renowacji wnętrz, do użytku gości 
ponownie otwarto 350 pokoi łącznie z apartamentami. Unikatowy design 
to dzieło londyńskiego projektanta, Alexa Kravetza. W przestronnych 
apartamentach hotelowych jest miejsce zarówno na dogodną pracę, 
spotkania towarzyskie czy relaks. 

Hotel Sheraton Warsaw to świetne zaplecze eventowe. Obiekt 
dysponuje 12 salami konferencyjnymi o powierzchni od 38 do 
500m2. Sale są wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty do 
przeprowadzenia prezentacji m.in: panoramiczne ekrany 16:9, rzutniki 
o jakości wyświetlania min. 4 tys. ANSI lumenów, zintegrowany 
systemem nagłaśniający, dostęp do Wi-Fi.
 

MIEJSCE DO PRACY I ODPOCZYNKU

Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa 00-493

tel.: informacje: 22 450 61 00, rezerwacje 22 450 68 00
warsaw@sheraton.com

www.sheratonwarsaw.pl

Parking: 129Noclegi: 705 Pokoje: 350

Balowa
Amsterdam - Ateny

Bruksela
Lizbona
Londyn

Paryż / Rzym
Boardroom

Sofia
Wiedeń

Warszawa

500
95
49
38
99
55
63
65
65
75

500
44
16
10
44
18
24
18
18
24

360
72
36
30
72
36
40
36
48
48
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Expo Łódź to nowoczesny wielofunkcyjny obiekt targowo-eventowy, 
zlokalizowany w centrum Łodzi, na który składają się:

• hala o powierzchni 5700 m2 (bez wewnętrznych słupów 
konstrukcyjnych), z garderobami oraz pomieszczeniami dla 
tłumaczy symultanicznych, z możliwością podziału na 4 części 
dźwiękoszczelnymi ścianami,

• przestronne foyer (800 m2), które może służyć zarówno jako 
powierzchnia wystawiennicza lub eventowa,

• 4 w pełni wyposażone sale konferencyjne, które można połączyć 
w jedną o powierzchni 400 m2 oraz duże foyer (400m2) i aula 
przeznaczona na 459 osób.

EXPO Łódź to obiekt klimatyzowany, z dostępem do WIFI, parkingiem na 
200 miejsc oraz restauracją.

TWORZYMY PRZESTRZEŃ 

Expo-Łódź Sp. z o.o.
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel.: 42 636 29 83, 42 638 62 75 (sprzedaż)
info@expo-lodz.pl

www.expo-lodz.pl

Parking: 200Noclegi: - Pokoje: -

Sala A

Sala B

Sala C

Sala D

Aula

Hala A

Hala B

Hala C

Hala D

Hala (cała)

105

105

105

90

330

1425

1425

1425

1425

5700

100

100

100

100

459

1100

1100

1100

1100

4500

60

60

60

54

-

700

700

700

700

2400
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Expo Mazury to położone w Ostródzie centrum targowo-konferencyjne, 
największe w północnej Polsce. Obiekt posiada ponad 40 tys m2 
powierzchni wystawienniczej oraz nowoczesną infrastrukturę 
technologiczną:
• 200 ton nośności sufitu, 2039kg/m2 nośności posadzek, 19,3m 

wysokości hal,
• ponad 1500 miejsc parkingowych,
• pełne zaplecze multimedialne (systemy audio-wideo, oświetlenie, 

projektory, telebimy itp.),
• pełne zaplecze gastronomiczne,
• system przesuwnych ścian pozwalający na dowolną aranżację 

przestrzeni.
Dzięki rozbudowanym możliwościom technicznym obiekt przystosowany 
jest do realizacji nawet najbardziej wymagających wydarzeń 
o różnorodnym charakterze i skali.

EXPOSE YOUR BUSINESS

Expo Mazury S.A. 
ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda

 tel.: 89 506 58 00
 sekretariat@expomazury.pl

www.expomazury.pl
 

Parking: 1500Noclegi: - Pokoje: -

Mazurska
Warmińska

H4
H5/6
H3

Ostródzka

1640
105

2589
19264
14064

38

1400
60
-
-
-

10

1100
40

1200
-
-
-
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Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo, 
położone w Nadarzynie pod Warszawą, powstało z myślą o organizacji 
targów, konferencji, koncertów oraz innych eventów o charakterze 
biznesowym i konsumenckim. Obywa się tu ponad 30 dużych imprez 
rocznie.
Centrum dysponuje największą wewnętrzną powierzchnią 
wystawienniczą w Europie Środkowej – 143 000 m² w 6 nowoczesnych 
halach, do dowolnej aranżacji zgodnie z potrzebą klienta, 500 000 m² 
powierzchni zewnętrznej i 15 000 miejsc parkingowych.
Doskonałe położenie – bezpośrednio przy trasie S8, na przecięciu 
szlaków komunikacyjnych S8, S7 i A2, zaledwie 15 minut jazdy 
samochodem z centrum stolicy i 10 minut od największego w Polsce 
lotniska (im. Chopina) – sprzyja organizacji biznesowych spotkań także 
na międzynarodowym szczeblu.

MIEJSCE BEZ OGRANICZEŃ!

Ptak Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo - Kongresowe

tel.: 690 183 406, 517 116 813, 518 739 132, 518 739 124
rental@warsawexpo.eu

www.warsawexpo.eu

Parking: 15000Noclegi: - Pokoje: -

Powierzchnia 
wystawiennicza

w halach

Powierzchnia 
wystawiennicza

zewnętrzna 

 143 000

500 000

Indywidualnie 
obiekt o ogromnych 

możliwościach

Indywidualnie 
obiekt o ogromnych 

możliwościach

Indywidualnie 
obiekt o ogromnych 

możliwościach

Indywidualnie 
obiekt o ogromnych 

możliwościach

www.globalexpo.pl


www.globalexpo.pl
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Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK) od otwarcia we wrześniu 
2010 roku stało się jednym z najbardziej liczących się ośrodków 
konferencyjno-szkoleniowych w Polsce. Obiekt jest integralną częścią 
zabytkowego kompleksu Hali Stulecia, wpisanego w 2006 r. na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Duże okna i szklana fasada 
otwierają WCK na plener z zabytkową kolumnadą Pergoli, Wrocławską 
Fontanną Multimedialną i otaczającym Parkiem Szczytnickim.

Oferta obiektu skierowana jest przede wszystkim do organizatorów 
kongresów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, imprez 
z związanych z prezentacją nowych produktów, a także koncertówi 
bankietów. Realizowane w obiekcie imprezy można uatrakcyjnić pokazem 
Wrocławskiej Fontanny Mutimedialnej.

JEDYNE TAKIE MIEJSCE

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o. o.
ul. Wystawowa 1,51-618 Wrocław
tel.: 71 347 51 08, 71 347 50 13

sprzedaz@halastulecia.pl

www.halastulecia.pl

Parking: 800Noclegi: - Pokoje: -

Sala audytoryjna

Sala wielofunkcyjna

Sale konferencyjne A-D

Sale spotkań

Salon VIP

Taras kryty

Taras widokowy

Foyer

836

694

162/177

26,5/28,5

50

388

347

345

1000

800

150/200

20

20

-

-

200

-

450

150

20

20

200

300

300



Zapraszamy! Poszukaj inspiracji na  www.kielcekonferencje.pl

Centrum Kongresowe 
Targi Kielce

www.kielceknferencje.pl
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Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu to nowoczesny, 
wielofunkcyjny obiekt przystosowany do realizacji niemal każdego 
wydarzenia. Funkcjonalna powierzchnia wystawiennicza i konferencyjna 
z mobilnymi, dźwiękoszczelnymi ścianami oraz bogata infrastruktura 
centrum spełnią oczekiwania realizatorów: targów, kongresów, 
konferencji, szkoleń, wystaw, koncertów, imprez modowych, imprez 
sportowych. 

Parking: 320Noclegi: - Pokoje: -

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
tel.: 77 446 16 80, 77 446 16 81

info@cwkopole.pl 

www.cwkopole.pl  |  www.facebook.com/CWKOpole 

Hala wystawiennicza 
+ foyer

Hala wystawiennicza 
Sala konferencyjna A,B,C

Sala konferencyjna A+B+C
Powierzchnia zewnętrzna

2400

1400
73
217

2000

2250 

1260 
50 
200 

-

830 

460 
18 
73 
-

CWK OPOLE DLA #BIZNESU! 

Wola Center to wyjątkowe miejsce na warszawskiej Woli. Znajduje 
się tutaj niezwykle klimatyczne, zadaszone patio o powierzchni 
1000 m² - jego wyjątkowy charakter podkreślają ściany wykonane z tafli 
szkła refleksyjnego, dające efekt struktury kryształu. Miejsce posiada 
elegancki, wielkomiejski charakter, idealne do organizacji konferencji, 
wykładów, prezentacji produktów, pokazów, rozdania nagród.

Parking: -Noclegi: - Pokoje: -

Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

tel.: 22 647 57 48
dominika.wemberger@lcc.pl

www.lcc.pl 

Patio 1000 500 350

1000 M² POWIERZCHNI NA EVENT! 



www.pcc.mtp.pl
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Multikino to jedna z największych sieci kinowych w Polsce. Posiadamy 
32 kina w 27 miastach. Multikino to nie tylko kino, to także doskonałe 
miejsca na organizację różnego rodzaju eventów, konferencji, szkoleń, 
zamkniętych pokazów filmowych, a nawet transmisji meczy! 

Dlaczego warto zorganizować event w Multikinie?

• Duży ekran – wysoka jakość obrazu, wyraźne i czytelne prezentacje!
• Doskonały dźwięk – profesjonalne nagłośnienie kinowe!
• Wygodne fotele – stopniowane rzędy, strefy foteli VIP.
• Transmisje konferencji – organizujemy konferencje z transmisją 

do wszystkich naszych kin. Transmisja może być z jednej lokalizacji 
nadawczej lub z kilku. Twoja konferencja może mieć ogólnopolski zasięg! 
Proponujemy bardzo konkurencyjne ceny i pełen profesjonalizm! 

• Magia kina – kino kojarzy się pozytywnie, a w takiej atmosferze każdy 
event zyskuje na wartości!

ZERWIJ Z NUDNYM OBRAZEM KONFERENCJI

Multikino S.A.
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

tel.: 513 111 868
boguslawa.slawinska@multikinomedia.pl

www.konferencjewkinie.pl

Parking: 100Noclegi: - Pokoje: -

Dworek Gościnny
Sala Główna

Jazz Bar

Foyer

Biblioteka 
+ wykusz

420

180

188

120

362

-

-

-

250

84

150

100
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Parking: 150Noclegi: - Pokoje: -

MKS Cracovia SSA
ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków

tel.: 660 464 497 Kinga Gałaś
 kinga.galas@cracovia.pl

www.biznes.cracovia.pl

Sala konferencyjna Silver
Sala konferencyjna Gold

Sala VIP
Teren piknikowy 

+ teren zadaszony
Inne

100
140
400

3500+700

cały obiekt

80
130
250

4000

15 000

-
-

400

4000

8000

Stadion Cracovii jest nie tylko obiektem sportowym, ale także 
kulturalnym. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę na organizację 
przeróżnych wydarzeń (mi.in: koncerty, targi, pikniki, festiwale, bankiety, 
konferencje), które można zorganizować na naszym obiekcie.

Pragniemy zaznaczyć, iż do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie 
starając się przygotować najkorzystniejszą ofertę z wieloma opcjami.

EVENTY NA STADIONIE CRACOVII
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Stadion Wrocław, to wielofunkcyjne i nowoczesne miejsce oferujące 
szeroki wachlarz możliwości dla organizatorów różnorodnych wydarzeń. 
Obiekt świetnie sprawdza się nie tylko, jako arena rozgrywek piłkarskich 
i imprez masowych, ale również, jako miejsce bardziej kameralnych 
eventów. Nowocześnie wykończone i wyposażone przestrzenie Centrum 
Konferencyjno – Eventowego zaspokoją oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów. Oprócz sal konferencyjnych, bankietowych, 
czy przestrzeni targowych, dysponujemy mniej standardowymi 
powierzchniami, które z powodzeniem można zaadaptować do 
organizacji wydarzeń wymagających nieszablonowych rozwiązań. 
Wielką zaletą obiektu jest znakomity dojazd z każdego kierunku miasta, 
sąsiedztwo Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz dostępność 
obszernego parkingu. Nasi klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty 
atrakcji dodatkowych.

STADION WROCŁAW – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Stadion Wrocław
al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

tel.: 71 776 80 00
eventy@stadionwroclaw.pl

www.stadionwroclaw.pl

Parking: 1000Noclegi: - Pokoje: -

Sala Prasowa
Sala Fair Play
Sala Kibiców
Sala Śląska
Sala Euro

Sala Piłkarska
Sala Rajdowa

Klub Diamentowy
Loża VIP Wschód 

Sala Kibiców Śląska
Klub Biznesowy i Foyer

 Sala Bokserska 

300
164
73
56

164
44
44

600
80

129
3320
56

300
100
45
35

100
22
22

180
30
90

900
35

-
70
20
20
70
12
12

220
20
40

1500
20



PRZESTRZEŃ 
DLA BIZNESU 

Skontaktuj się z nami

[+48] 61 886 30 50,
kontakt@ineastadion.pl,
www.ineastadion.pl

KONFERENCJE
SZKOLENIA
WARSZTATY

TARGI 
GALE
KONGRESY

INTEGRACJE 
KONCERTY
BANKIETY

mi

pl,

www.ineastadion.pl
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Digital Knowledge Village to jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc 
w Warszawie dedykowanych eventom. Powstało z myślą o wszystkich 
organizatorach, ceniących kompleksowe podejście do wydarzeń. 1200 
mkw różnorodnej powierzchni eventowej umożliwia realizację ambitnych 
i kreatywnych projektów. Do dyspozycji uczestników zostało oddanych 
14 nowoczesnych sal, w tym studio eventowe, które ma 330 mkw 
powierzchni i 7 m wysokości, studia digitalizacji wiedzy, laboratoria UX, 
4 studia nagraniowe, studio fokusowe, sundeck na 2 poziomach i wiele 
miejsc relaksu. Obiekt zdobył nagrodę MP Power Venue w kategorii 
Event Venue w konkursie branżowym MP Power Awards®. Jury 
konkursu doceniło jego możliwości pod kątem realizacji określonego typu 
wydarzeń, atrakcyjność, rozwiązania skierowane do branży spotkań, 
politykę współpracy z branżą oraz innowacyjność.

MP POWER AWARDS: EVENT VENUE 2017

Digital Knowledge Village
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

tel.: 22 314 14 14
info@knowledgevillage.pl

www.knowledgevillage.pl

Parking: 100Noclegi: - Pokoje: -

DKV Całość
2 Sale (DK lub KV)
1 Sala (D, K lub V)

Difda
Kaliope
Virgo

330
220
110
54
54
54

330
220
110
40
40
40

180
120
60
30
30
30



DIGITAL
KNOWLEDGE 
LAB

Zwiększamy zacięgi eventów dzięki wykorzystaniu siły 
nowowczesnych multimediów, unikatowej wiedzy i skutecznego 
content marketingu. 

Docieramy tam, gdzie nie docierają relacje wideo i transmisje 
online. Tworzymy i realizujemy interaktywne studia eventowe 
z interesujacą ramówką, atrakcyjnymi prowadzącymi, możliwością 
emisji w internecie i telewizji, na żywo i na żądanie. 

mobilne studia z możliwością pracy na całym świecie 
nowoczesne zaplecze produkcyjne w Warszawie
atrakcyjne formaty projektowane dla klientów
pełna obsługa wydarzenia 
wysoki poziom merytoryczny i techniczny
gwarancja niepowtarzalności 

Pracujujemy wspólnie na 
Twój sukes, dlatego chętnie 

przygotujemy dla Ciebie 
oryginalną koncepcję:

(22) 314 14 94 | studio@digitalknowledge.pl

Reklama Meeting Planner.indd   1 24.05.2018   13:25:00

www.knowledgevillage.pl
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Hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena jest jednym z największych 
tego typu obiektem w Polsce, oddanym do użytku w czerwcu 
2009 roku. Obiekt oferuje kompleksową obsługę zarówno 
dla organizatorów imprez sportowych, jak i estradowych. 

Arena przystosowana jest do organizacji różnego rodzaju imprez 
sportowych m.in.: Koszykówki | Halowej piłki nożnej | Sportów walki 
| Siatkówki | Piłki ręcznej | Motocrossu | Footballu amerykańskiego 
| Widowisk sportowych na lodzie | Gimnastyki sportowej | Lekkiej 
atletyki | i wielu innych |

Obiekt jest wyposażony w nowoczesną infrastrukturę spełniającą 
wymogi międzynarodowych federacji i organizacji sportowych. 
Ukształtowanie i sposób konstrukcji płyty głównej umożliwia także 
ulokowanie na niej lodowiska, a nawet basenu z wodą.

ARENA TWOICH MOŻLIWOŚCI

Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. 
al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź

tel.: 42 272 15 16
sprzedaz@makis.pl

www.makis.pl

Noclegi: - Pokoje: -

13 805 27 550 3 500 36

Parking: 600

POJEMNOŚĆ HALI POWIERZCHNIA PARAMETRY PŁYTY WYSOKŚĆ
miejsca m2 m2 m
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe to wyjątkowy obiekt na 
mapie miejsc dedykowanych wydarzeniom w Polsce łączący funkcję 
kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.  
Przeznaczony jest dla 15 000 użytkowników w połączeniu 
z sąsiadującym Spodkiem stanowi jedną z największych aren spotkań 
kongresowo-wystawienniczych w kraju. Na 38 000 metrów 
kwadratowych MCK mieszczą się różnorodne przestrzenie 
umożliwiające organizację dowolnych wydarzeń: od imprez 
wystawienniczych dla kilku tysięcy osób, poprzez koncerty i wydarzenia 
kulturalne, kongresy wymagające zróżnicowanej przestrzeni po 
kameralne spotkania biznesowe, warsztaty. Oryginalny design, doskonała 
lokalizacja i funkcjonalność to główne wyróżniki Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego. Obiekt połączony jest ze Spodkiem 
podziemnym przejściem, co umożliwia organizatorom dużych 
kongresów i targów wykorzystywanie obu obiektów jednocześnie.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE I SPODEK

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek
Plac Sławika i Antalla 1,40-163 Katowice

tel.: 32 438 40 30
kontakt@mckspodek.pl 

www.mckkatowice.pl  |  www.spodekkatowice.pl 

Parking: 1500Noclegi: 50 Pokoje: 30

Sala Wielofunkcyjna MCK

Sala Balowa MCK

Sala Audytoryjna MCK

Sale konferencyjne 
(26 sal) MCK

Spodek- Hala główna

Spodek- Sala Bingo

8000

1200

600

38-150 

15 000

500 + 300

3550

385

570

10-120

8000

200

3750

450

-

10-80

800

250
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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

WYDOBYWAMY ATRAKCJE 320M POD ZIEMIĄ

www.kopalniaguido.pl

Parking: 50Noclegi: 85 Pokoje: 23

Hala Pomp

Komora Kompresorów

Komora Badawcza nr 8

Warsztat Mechaniczny

164,50

248

192

150

160

120

220

90

140

80

180

160

wersja podstawowa CMYK

wersja podstawowa CZERŃ I BIEL

wersja podstawowa CZERŃ I BIEL ciemne tło

Kopalnia Guido
ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze
tel.: 32 630 30 91 wew. 2129

bblacha-stachowicz@muzeumgornictwa.pl
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www.kopalnia.pl


www.SaleBiznesowe.pl

SaleBiznesowe.pl
konferencje, bankiety, imprezy firmowe

szukaj dodaj obiekt

sale biznesowe, hotele konferencyjne

www.mojekonferencje.pl
www.salebiznesowe.pl


www.SaleBiznesowe.pl

SaleBiznesowe.pl
konferencje, bankiety, imprezy firmowe

szukaj dodaj obiekt

sale biznesowe, hotele konferencyjne

www.mojekonferencje.pl
www.salebiznesowe.pl


www.miejscakonferencyjne.pl

