ZAKOCHANI W EVENTACH!
Namiętność do eventów coraz mocniej rozbudza
i inspiruje działy marketingu w Polsce! Niezwykły
rozwój branży widać bardzo wyraźnie. Według
Raportu Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, ubiegły
rok przyniósł prawie 40 tysięcy spotkań biznesowych, czyli nieomal dwukrotnie więcej niż w 2014
roku. W wydarzeniach wzięło udział ponad 6,9 mln
osób, a najpopularniejszą okazją do spotkań były
konferencje i kongresy, następnie wydarzenia korporacyjne, motywacyjne oraz targi. Raport pokazuje jak dynamicznie ewoluuje branża eventowa.
Dwukrotny wzrost ilości eventów w ciągu jednego roku obrazuje spektakularny potencjał, jaki leży
w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Niebanalna,
zaskakująca i niezwykle profesjonalna oferta eventowa buduje efektywność rynku, którą doceniają
zakochani w eventowych szaleństwach klienci
końcowi. Widzą w branży eventowej unikalną szansę wyróżnienia się i dotarcia do konsumentów
w sposób bezpośredni, bardziej skuteczny i wykraczający poza możliwości innych, tradycyjnych
kanałów marketingowych. Nic dziwnego, w końcu
event to czyste emocje! W obszar eventów
wkroczyły także nowe, zaskakujące atrakcje eventowe, które popularyzują chociażby modne programy telewizyjne oparte o formułę „talent show”.
Możliwości uatrakcyjnienia wydarzeń w sposób
niekonwencjonalny jest tak wiele, jak wielka moc
drzemie w ludzkim geniuszu i talencie. A jeśli dodamy do tego nowoczesną infrastrukturę obiektów,
symfonię smaków dzisiejszej sztuki kulinarnej oraz
multimedialną technologię napędzającą zębatki
eventowej maszyny, otrzymamy marketingową
rakietę o niezwykłej sile. Taki jest polski rynek

eventowy, który już po raz szósty prześwietlamy
na łamach Event Katalogu! Prezentujemy tu
wszystko, z czego branża może być dumna,
co jest jej silnikiem napędowym i co nadaje jej
nietuzinkowego charakteru. Absolutni mistrzowie
eventowych atrakcji, wirtuozi dobrego smaku
w kuchni, królowie adrenaliny i świetnej zabawy.
Czarodziejskie wnętrza, które przenoszą wydarzenia na zupełnie inny poziom. Zapraszamy po raz

szósty do niezwykłego świata sztuki eventowej,
który, mamy nadzieję, po raz kolejny zainspiruje
Was, pomoże Wam w sposób nowatorski kreować
wydarzenia w Waszych firmach i rozkocha Was
w eventach do szaleństwa!

Zapraszamy do środka!

Joanna Łęczycka, Adam Żmuda, Marzena Ziarkowska
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EVENT Z EFEKTEM „WOW”
Eventy są ważnym instrumentem marketingu wewnętrznego. Nie ma lepszej drogi
do integracji, niż dobrze przemyślane wydarzenia, które w zależności od celów mają
do dyspozycji bogaty wachlarz eventowych narzędzi. Rozmawiamy na ten temat
z Olgą Krzemińską-Zasadzką, Dyrektorem Zarządzającym Agencji POWER.
Jakie funkcje spełnia event jako narzędzie
marketingu wewnętrznego?

Event jest obecnie jednym z najskuteczniejszych
narzędzi marketingowych, zarówno zewnętrznie,
jak i wewnętrznie. Oczywiście mówimy o evencie
rozumianym jako dobrze przemyślane i zaplanowane
działania, posiadające konkretny cel, który osiągamy przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi.
W przeciwieństwie do dobrze już znanych form
komunikacji, event daje nam szansę na wyjątkowość i świeżość w działaniu. Dodatkowo, coraz
częściej zwraca się uwagę na fakt, że to właśnie
event daje nam możliwość zbudowania „zaangażowania”, a to przecież jeden z najważniejszych
obecnie elementów, o który dbają wszystkie firmy.

Jakiego typu eventy można zorganizować dla
pracowników?

W przeciwieństwie do dobrze
już znanych form komunikacji,
event daje nam szansę
na wyjątkowość i świeżość
w działaniu. Dodatkowo,
coraz częściej zwraca się uwagę
na fakt, że to właśnie event
daje nam możliwość zbudowania
„zaangażowania”, a to przecież
jeden z najważniejszych obecnie
elementów, o który dbają
wszystkie firmy.

Wszystko zależy od tego, na czym nam w danym
momencie zależy najbardziej. Tak jak wspominałam,
event to wydarzenie zaplanowane i zorganizowane
pod kątem osiągnięcia ściśle określonego celu.
I to właśnie ten cel determinuje rodzaj wydarzenia.
Jeśli mówimy o pracownikach, to w zależności od
potrzeby organizacyjnej wydarzenie może integrować, motywować, propagować idee, edukować lub
budować wizerunek marki.

Jakie trendy dominują obecnie w obszarze
event marketingu dla pracowników?

Obserwuję, że coraz częściej sięgamy po nowości
technologiczne, ale także po nowości w ogóle.
Event musi mieć element świeżości i zaskoczenia.
Event musi być „wow”, musi być skonstruowany
tak, aby nasi pracownicy chcieli wziąć w nim
udział. Z coraz większą świadomością planujemy
tego typu wydarzenia, biorąc pod uwagę potrzeby naszego zespołu, jego oczekiwania, zainteresowania. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy mieli
okazję spróbować i zobaczyć już wiele różnych
atrakcji, ogrzewanie tego samego rok po roku,
nie sprawdzi się, będzie wiało nudą. Szukamy więc
czegoś, czego jeszcze nie było: nowe miejsca,

nowe technologie, nowe gadżety. Coraz częściej
sięgamy po wydarzenia sportowe i przygodowe,
chcemy dać naszym pracownikom coś więcej,
pokazać, że są dla nas ważni, nie tylko przez 8 godzin dziennie, ale także poza tym czasem. Nadal
szuka się nietypowych czy bardzo atrakcyjnych
i luksusowych miejsc na organizację wydarzenia.
Liczy się kreatywność, doświadczenie i relacje.

Jak wybrać odpowiedni scenariusz eventu
dla pracowników, czym się należy kierować?

Zanim zaczniemy pracować nad scenariuszem
trzeba zadać sobie czy Klientowi pytanie: co chce
osiągnąć dzięki temu eventowi, po co chce go zrobić? Dopiero wtedy możemy dobrać atrakcje i całą
otoczkę. Jeśli chcemy edukować pracowników poszukamy ciekawych możliwości w tym zakresie
i obiektów przystosowanych do tego typu założeń,
jeśli chcemy się zintegrować zbudujemy scenariusz.
dzięki któremu pracownicy będą mieli czas na
wspólne działanie, poznanie się, jeśli natomiast
celem jest poprawa jakości komunikacji czy
współpracy w zespole, zadania przed którymi
zostaną postawieni pracownicy będą opierały się
o wypracowanie dobrego działania w tym zakresie.
Tak więc najpierw zastanówmy się: po co, a potem
działajmy i twórzmy scenariusz. Nie możemy
oczywiście zapomnieć, że scenariusz opracowujemy w oparciu o informacje uzyskane od Klienta np.
data wydarzenia, dla kogo jest wydarzenie, informacje o grupie. Bierzemy także pod uwagę posiadane kontakty, możliwości lokalizacyjne. Niezbędne
jest ciągłe monitorowanie czy wszystko postępuję
zgodnie z planem wyznaczając harmonogram prac
przed wydarzeniem, a także podczas wydarzenia.

Z Olgą Krzemińską-Zawadzką,
Dyrektoram Zarządzającym
Agencji POWER
rozmawiała
Joanna Łęczycka

PRZEPIS NA NIEZAPOMNIANY CATERING
Połączenie profesjonalizmu, kompleksowej obsługi, wysokiej jakości składników
oraz wyjątkowgo wyczucia smaków i aktualnych trendów – oto przepis na idealny
catering eventowy. O tym jak oczarować podniebienia gości opowiada Marcin
Cieślikowski, Dyrektor Generalny Masters Catering.
Przygotowywanie posiłków to dziedzina
niezwykle zróżnicowana, zależna od gustów
i upodobań. Jakie rodzaje cateringów mają
Państwo w ofercie?

Firma Masters Catering oprócz tego, że poszukuje nowych rozwiązań technologicznych w kuchni
i śledzi trendy nowoczesnej gastronomii, to systematycznie uzupełnia swoją ofertę. Obecnie nasi
Goście mają do wyboru catering: dietetyczny, bufetowy lunchowy, bankietowy, serwowany,
Slow Food’owy, finger food’owy, lunch pakietowy oraz live cooking. Ostatnio włączyliśmy się
również w akcję cateringu dziecięcego wraz ze
szkołą gotowania. A skoro już o tym wspomniałem
to kolejnym bardzo istotnym elementem naszej
firmy są kursy gotowania w naszej restauracji
w Krakowie w Studio Twój Kucharz i szerzenie
kunsztu kulinarnego połączonego z produktami
lokalnymi.

Co Państwa wyróżnia spośród konkurencji?
Dlaczego klienci wybierają właśnie Państwa
usługi?

Zdrowe napoje, zdrowa
certyfikowana żywność,
kuchnia etniczna, nieprzetworzone
produkty, food trucki, żywność
przetwarzana samodzielnie,
ziarna - to cechy, które mogą
zapisać się, jako trend na rok 2016.
Oczywiście nie wymazuję top trendu
2015 jakim był FIT&Helthy.

Z Dyrektorem Generalnym
Masters Catering
Marcinem Cieślikowskim
rozmawiała Joanna Łęczycka

Myślę, że jest to kompleksowość usług oraz najwyższy poziom komunikacji już od samego początku. Kontrahenci kontaktują się z jedną osobą od
złożenia zapytania, poprzez ofertowanie oraz pobyt podczas eventu. To bardzo ważne i doceniane
coraz częściej przez firmy eventowe oraz samych
kooperantów. Drugą istotną rzeczą jest niezależność. Mamy ogromne możliwości sprzętowocateringowe oraz meblowo-eventowe. Posiadamy
własną restaurację oraz cukiernię. Kolejną
rzeczą jest stała kadra licząca ponad 100 osób.
Wspominam o tym, ponieważ nie dobieramy osób
do obsługi z „przypadku”. Ostatnim elementem
będzie profesjonalizm i perfekcjonizm. Sam jestem perfekcjonistą i tego samego wymagam od
moich pracowników. Dodajmy do tego wyobraźnię
i kreatywność a każdy Event będzie długo pamiętany.

Od czego zależy sukces w tej branży?
Czym się dziś kierują Klienci wybierając
dostawcę cateringu?

Każda firma z pewnością ma swoje kryteria wyboru. Dla jednych jest to cena, referencje a dla in-

nych jakość produktów, wzorowy serwis czy kompleksowość usług. Sukcesem jest, jeśli wszystkie
te elementy są świadczone na najwyższym poziomie za rozsądną cenę i z elastycznym podejściem
do każdej imprezy. To jest właśnie klucz do sukcesu.

Czy są jakieś wyróżniające się trendy w dzisiejszym cateringu?

Ostatnio słyszymy dużo o regionalizmie produktowym i o dobrym, sprawdzonym źródle pochodzenia
składników. To bardzo ważne skąd bierzemy produkty. Tego nauczyłem się przy organizacji targów Slow
Foodo’wych. Zdrowe napoje, zdrowa certyfikowana
żywność, kuchnia etniczna, nieprzetworzone produkty, food trucki, żywność przetwarzana samodzielnie, ziarna - to cechy, które mogą zapisać się,
jako trend na rok 2016. Oczywiście nie wymazuję
top trendu 2015 jakim był FIT&Helthy.

Czy na trendy mają wpływ modne dziś programy telewizyjne lub coraz bardziej popularny zdrowy tryb życia?

Tak. Zdrowy styl życia, jakim jest wellness, propagowanie zdrowej i prostej żywności w programach
kulinarnych z pewnością wpisują się w kształtowanie świadomości konsumentów, co znajduje
odzwierciedlenie w trendach kulinarnych.
Dodałbym do tego jeszcze podróże, które zaszczepiają w nas chęci przeniesienia różnych, znakomitych smaków do Polski.

Co było do tej pory dla Państwa największym
cateringowym wyzwaniem?

Wszystkie nasze realizacje są wyzwaniem.
Nie możemy pozwolić sobie na rutynę w działaniu.
To zabija kreatywne myślenie oraz prowadzi w pułapkę. Każdy Event omawiamy z osobna w stałym
gronie osób odpowiedzialnych za swoją część. Jak
sięgam jednak pamięcią możemy pochwalić się
organizacją ISF World Seed Congress 2015 dla
1200 osób przez 5 dni oraz 3-dniowy Kongres
Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych
(ESVD i ECVD) - największa impreza dermatologiczna dla lekarzy weterynarii w Europie dla 1100
uczestników.

OFERTA�KOMPANII�PIWOWARSKIEJ�S.A.
NA�ORGANIZACJĘ�IMPREZ�PLENEROWYCH
Kompania Piwowarska S.A. wraz rmami partnerskimi oferuje udostępnienie sprzętu
na organizowane przez Państwa imprezy plenerowe – pikniki, imprezy integracyjne, koncerty, uroczyste gale, otwarcia, jubileusze. Spotkania tego typu są znakomitą okazją do
ubarwiania życia społeczności lokalnych, integracji mieszkańców miast, czy pracowników
rm. Czas spędzony przy kuu złotego trunku gwarantują niezapomnianą zabawę.

OFERUJEMY:
• użyczenie urządzeń do rozlewu piwa z beczek (tzw.
kegi),
• wypożyczenie namiotów, parasoli, ławostołów
gastronomicznych,
• na wybranych eventach zapewnienie obsługi
serwisowej urządzeń do rozlewu piwa podczas
trwania imprezy,
• umożliwienie kontaktu z hurtownią patronacką
dostarczającą piwo na imprezę

KONTAKT:
https://semkp.pl/organizator
poczta@kp.pl

PIWO�NA�IMPREZY�MASOWE
Piwo o obniżonej zawartości alkoholu, które można sprzedawać na stadionach, halach
oraz masowych imprezach plenerowych.
Kompania Piwowarska S.A. wprowadziła na rynek piwo o obniżonej zawartości alkoholu –
Tyskie Jasne Lekkie 3,5%.

Sprzedaż lekkiego piwa umożliwia nowelizacja ustawy o imprezach masowych z dnia 31 sierpnia
2011r. (Dz. U. 2011, Nr 217, poz. 1280). Dopuszcza ona sprzedaż i podawanie napojów
o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 3,5%.
Tyskie Jasne Lekkie 3,5% to wariant najpopularniejszego w Polsce piwa, który zawiera 3,5% alkoholu oraz
9,1% ekstraktu słodowo – chmielowego, któremu ten złocisty trunek zawdzięcza swój smak i aromat.
Tyskie Jasne Lekkie 3,5% umożliwia konsumentom czerpanie podwójnej przyjemności z uczestnictwa
w dużych imprezach. Oglądając przebieg sportowych wydarzeń czy śledząc występ ulubionej gwiazdy
muzycznej mogą teraz jednocześnie cieszyć się smakiem piwa Tyskie Jasne Lekkie 3,5%.

KONTAKT:
https://semkp.pl/organizator
poczta@kp.pl

WSPÓŁPRACA�Z�ORGANIZATORAMI�
I�FIRMAMI�OBSŁUGUJĄCYMI�EVENTY

Kompania Piwowarska S.A. współpracuje z największymi organizatorami i rmami
obsługującymi eventy na terenie całej Polski.

NASI PARTNERZY POZA SPRZĘTEM EVENTOWYM
SŁUŻĄCYM DO SPRZEDAŻY PIWA W SWOJEJ
OFERCIE MAJĄ:
• catering / gastronomię
• organizację viproomów
• organizację imprez okolicznościowych i bankietów
• usługi logistyczne
• usługi montażu sprzętu eventowego

KONTAKT:
https://semkp.pl/organizator
poczta@kp.pl

OSOBOWOŚCI BRANŻY EVENTOWEJ
MICE POLAND po raz kolejny przyznało swoje statuetki osobom, które na różnych
płaszczyznach wyróżniają się i kreują branżę eventową. Poznajcie laureatów ósmej
edycji konkursu Osobowość Roku MICE POLAND.
ORGANIZATOR ROKU
Sebastian Oprządek

Dyrektor Obsługi Klienta, El Padre
Moja praca jest dla mnie… pasją, źródłem utrzymania, przyjemnością i obowiązkiem w jednym.
Pracę przy organizacji eventów zaczynałem od…
początku przechodząc przez wszystkie szczeble
kariery.
Swój sukces zawdzięczam… ciężkiej, systematycznej pracy oraz szczęściu do osób spotkanych
w życiu i sprzyjającym gwiazdom.

Najbardziej w swojej pracy lubię… pracę
zespołową, realizację ciekawych projektów i szczęśliwego, uśmiechniętego klienta na koniec zrealizowanego eventu.
Konkurencja jest dla mnie… czymś normalnym,
stymulującym do dalszej, systematycznej pracy
i jeszcze lepszych realizacji.
Branża eventowa w Polsce jest… intensywnie
rozwijającą się gałęzią gospodarki, zróżnicowaną,
powoli budującą standardy funkcjonowania rynku.
Najciekawsze nowości eventowe to… te, których
nikt jeszcze nie zrealizował.

W pracy jestem… skupiony na realizacji założonych celów i dostarczaniu klientom usług jak najlepszej jakości.

MENADŻER OBIEKTU
Piotr Lenczewski

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu,
Skopije Marriott Hotel
Moja praca jest dla mnie… pasją, zawodem,
który wybrałem jak miałem 14 lat i wszedłem
do warszawskiego hotelu Marriott. 19 lat później
dołączyłem do zespołu tego hotelu i dalej kontynuuję pracę w sieci Marriott.
Pracę w branży hotelarskiej zaczynałem od...
od stanowiska kelnera w warszawskim hotelu
Radisson Blu Centrum. Później zdecydowałem się
poznać tajniki pracy recepcji, a następnie dołączyłem do działu sprzedaży i marketingu.
Swój sukces zawdzięczam… spotkaniu odpowiednich osób na swojej drodze zawodowej, od których
mogłem czerpać najlepsze wzorce, do tego ciężka
praca i odpowiednie wyznaczanie celów.
Najbardziej w swojej pracy lubię… że każdy dzień
jest inny. Codziennie spotykam nowych ludzi, nowe
sytuacje nie pozwalają mi się nudzić. Łączy się to
również z możliwościami podróży, co dodatkowo ją

uatrakcyjnia.
Konkurencja jest dla mnie… zawsze ważnym
partnerem i motorem napędowym rozwoju. Nie
można być najlepszym jeśli jest się tylko samemu.
Trzeba mieć się z kim porównać i ocenić.
Branża eventowa w Polsce jest… na coraz
wyższym poziomie, choć jeszcze mocno rozdrobniona. Jestem ciekaw, czy możliwe są przejęcia lub
połączenia agencji, celem integracji wiedzy, kontaktów oraz wypracowania lepszych warunków
współpracy z klientami korporacyjnymi.
Najciekawsze nowości eventowe to… rosnąca
liczba eventów branżowych, gdzie firmy nie
konkurują ceną, ale jakością i kreatywnością projektów. Wyróżnienie agencji i jej projektu przez
branżę pozwala przekonać klienta, że nie liczy się
tylko cena, ale również jakość eventu. Również
coraz częstsze planowanie projektu poprzez cel
wydarzenia i dostosowanie składników eventu
do jego osiągnięcia. Jednym z takich narzędzi jest
opracowana przez Marriott idea www.meetingsimagined.com

PODWYKONAWCA ROKU
Wojciech Zbroja
Prezes Zarządu, Rent Design

tworzenie wydarzeń stało się prostsze. Wystarczy
zamówić rzeczy z katalogu, by następnego dnia,
tygodnia lub miesiąca mogły zbudować przestrzeń.

Moja praca jest dla mnie... sposobem na życie
i wyzwaniem z każdym, nowym projektem, w który
całkowicie się angażuję. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu nie tylko eventovemu, lecz także
w realizacji scenografii do setek projektów
zdjęciowych, filmowych i targowych, mam z czego
czerpać inspiracje przy codziennej pracy.

Konkurencja jest dla mnie… motywacją do działania by być o krok przed nią, z doświadczenia
wiem, że po pewnym czasie nasze autorskie
produkty i tak się znajdą w konkurencyjnej ofercie.
Mi wystarcza jednak świadomość, że to my na nie
wpadliśmy.

Pracę przy organizacji eventów zaczynałem
od… ciężko określić tak naprawdę od czego to się
zaczęło. Pierwszą moją realizacją eventową było
stworzenie scenografii do konferencji prasowej dla
jednej z firm z branży mleczarskiej lecz całe moje
życie zawodowe miało swój początek w studio
fotograficznym, gdzie klasycznie początkiem było
zamiatanie podłogi po sesji.
Swój sukces zawdzięczam… ciężkiej pracy przez
wiele lat działania, motywacji, rodzinie, którą na
szczęście udało mi się założyć mimo napiętego
grafiku i co bardzo ważne, odpowiednio dobranemu
zespołowi, bez którego sam wiele bym nie zdziałał.
W pracy jestem… w żywiole. Skupiony na działaniu,
realizacji i koordynacji zadań wieloosobowego
zespołu.
Najbardziej w swojej pracy lubię… proces tworzenia, który na celu ma tylko jedno... satysfakcję
klientów, bo o kim innym można myśleć pracując
w usługach. Podoba mi się to, że narzędzie jakie
stworzyliśmy przypadło im gustu. Dzięki temu

ODKRYCIE ROKU
Karolina Widawska
Insternational Conference Specialist ,
Business Service GALOP
Moja praca jest dla mnie… ogromną frajdą
i satysfakcją!
Pracę przy organizacji eventów zaczynałam od…
szkolnych i studenckich wydarzeń kulturalnych.
Swój sukces zawdzięczam… swojej odwadze
i rewelacyjnym ludziom, których wokół siebie
spotkałam i nadal spotykam!
W pracy jestem… zawsze uśmiechnięta, bardzo
głośna i otwarta.

Branża eventowa w Polsce jest… inspirująca,
młoda i rozwijająca się. Klienci są bardziej
świadomi swoich oczekiwań, agencje coraz lepsze w kreacji, narzędzia takie jak RENT DESIGN
coraz bardziej bogate w ofertę. Dzięki temu każde
wydarzenie jest niepowtarzalne. Klasycznie, mamy
jeszcze wiele do nadrobienia względem zachodu,
gdzie rynek eventowy funkcjonuje o wiele dłużej
niż w naszym pięknym kraju. Mimo różnych opcji
politycznych w branży od kilku lat dzieje się
#dobrazmiana.
Najciekawsze nowości eventowe to… tutaj szersze pole do popisu mają firmy specjalizujące się
w technice multimedialnej, gdzie nowoczesna
technologia wyznacza kierunki i zmienia się bardzo
dynamicznie. My natomiast, w naszym sektorze,
staramy się dostarczać rozwiązania, które same
w sobie są ładne i estetyczne. Co roku wprowadzamy do oferty od kilka do kilkunastu nowych
produktów, które nie dość, że cieszą oko, to przede
wszystkim są funkcjonalne. Niebawem zaczynamy
czas plenerów i pikników, dlatego powiem na koniec… ŚLEDŹCIE naszą ofertę, czas na PIC-NIC.

Najbardziej w swojej pracy lubię… uśmiech
na widok dobrze przygotowanego kongresu, czy
konferencji - i swój i klientów.
Konkurencja jest dla mnie… motywacją i inspiracją do dalszego rozwoju.
Branża eventowa w Polsce jest… coraz
odważniejsza i coraz mniej różniąca się od standardów światowych.
Najciekawsze nowości eventowe to… . te, które
nie tylko są atrakcjami, ale w efektywny sposób
wspierają aktywne uczestnictwo na różnego typu
konferencjach.

NOWE TECHNOLOGIE WSPIERAJĄ EVENTY
Kreatywne wykorzystanie nowych technologii sprawia, że każdy event bardziej zapadnie w pamięć gości i pozytywnie wpłynie
na wizerunek marki. Jeśli chodzi o najnowsze trendy i ich wykorzystanie na eventach, to niewątpliwie warto zwrócić uwagę
na technologie wzmacniające i rozszerzające nasze zmysły – mówi Michał Pęczalski, Creative Technologist w należącej do grupy
Dentsu Aegis Network Polska agencji Posterscope Polska.
Ciekawym rozwiązaniem są technologie opierające
się na analizie fal mózgowych. Urządzania tego
typu za pomocą elektroencefalografu (EEG) błędnie
kojarzą się ze skomplikowaną aparaturą.

EEG w służbie event managera

Konsumenckie czytniki fal mózgowych są kompaktowe, lekkie i nieskomplikowane w obsłudze. Ich
niezaprzeczalną zaletą jest to, że wyniki badania możemy obserwować w czasie rzeczywistym.
Do odbiornika na bieżąco trafiają informacje o stanie emocji osoby korzystającej z urządzenia.

Tego typu rozwiązania stwarzają
niesamowite możliwości
„rozszerzenia rzeczywistości”
i powinny być śledzone
przez wszystkich
event managerów
zainteresowanych nowymi
technologiami.

Właśnie na bazie EEG działa stworzony przez nas
Mind Race czy Brain Bot. Mind Race to przeznaczony dla dwóch graczy wyścig samochodzików
sterowanych falami mózgowymi. Każdy z uczestników zakłada specjalny zestaw, który bada
natężenie fal mózgowych.Im bardziej gracz jest
skupiony, tym szybciej porusza się samochodzik.
Czas poszczególnych okrążeń i stan skupienia
uczestników goście mogą obserwować na ekranie,
który jest częścią zestawu. Na podobnej zasadzie
działa Brain Bot, czyli wirtualne przeciąganie liny.
Uczestnicy zabawy, za pomocą zestawów EEG,
sterują robotem. Im bardziej uczestnik jest skoncentrowany, tym bliżej podjeżdża robot. Wygrywa
ta osoba, której udało się przyciągnąć robota
do swojej strefy. Aktualnie pracujemy z bardziej
zaawansowanymi czytnikami, umożliwiającymi
przekazywanie konkretnych komend wprost z mózgu do komputera. Sterowanie dronami bez użycia
fizycznego „pilota”, to tylko początek. Analiza
układu kostnego i mięśniowego czy temperatury są coraz bardziej popularnym interfejsem
używanym do sterowania instalacjami podczas
eventów. Popularne sensory, takie jak Kinnect czy
Leap Motion potrafią analizować położenia naszego ciała i odczytywać jego sygnały. Taka analiza
daje sporo możliwości - począwszy od sterowania
grami, robotami, całymi instalacjami a kończąc

na tworzeniu unikalnej muzyki lub grafiki. Właśnie
takie rozwiązania wykorzystują stworzone przez
nas narzędzia przeznaczone dla branży eventowej.
Sense Bot pozwala na sterowanie ruchami robota
poprzez poruszanie swoim ciałem, a Party Booster
na bazie intensywności ruchów tańczących i ilości
wydzielanego ciepła analizuje sytuację na parkiecie.
Kiedy uczestnicy eventu bawią się najlepiej Party
Booster uruchamia zaprogramowane wcześniej
efekty specjalne (np. efekty dźwiękowe, świetlne).

Wirtualna rzeczywistość rozszerzy twój
event

Szybkość z jaką rozwijają się technologie wirtualnej
rzeczywistości jest przytłaczjąca. Nowe wersje
Oculus Rift czy HTC Vive trafiają do konsumentów.
Bariera cenowa znika przy użyciu kartonowych
Google Cardboards lub Samsung Gear VR.
Rozwiązania VR cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem gości. Szczególnie jeśli połączymy je
z interakcją z fizycznym urządzeniem. Na potrzeby
jednego z organizowanych przez nas wydarzeń
stworzyliśmy instalację „Tour the Mazury”, która
oprócz VR wykorzystuje dwa stacjonarne rowery.
Uczestnicy zabawy odbywają, dzięki headsetom
VR, wirtualny wyścig rowerowy po Mazurach.
Niewątpliwie hitem przyszłości będzie pojawienie się w sprzedaży Microsoft Holo Lens i technologii Magic Leap. Oba urządzenia będą wspierać
rzeczywistość mieszaną. Będą na bieżąco
wymiarować nasze otoczenie i umieszczać wirtualne obiekty. Holo Lens już jest w przedsprzedaży,
pojawiające się dema są powalające, jednak wszyscy będą musieli dać pokłon spółce wykupionej
przez Google - Magic Leap. Tego typu rozwiązania
stwarzają niesamowite możliwości „rozszerzenia rzeczywistości” i powinny być śledzone przez
wszystkich event managerów zainteresowanych
nowymi technologiami.

Michał Pęczalski
Creative Technologist,
Posterscope Polska

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE
W SŁUŻBIE ORGANIZATOROM WYDARZEŃ I EVENTÓW
Polski rynek biznesu eventowego od wielu lat zauważa potrzebę podniesienia standardów obsługi wydarzeń. Event plannerzy,
kierownicy projektów, dyrektorzy marketingu szukają rozwiązań, które pomogą w podnoszeniu jakości organizowanych
wydarzeń, służąc użytkownikom – uczestnikom wydarzeń, a także dbając o markę organizatora eventu, jednocześnie nie
narażając ich na wielkie koszty.
Technologie dla event plannerów

Nowe technologie przebojem wkraczają także
do branży eventowej. Badania wskazują, że profesjonaliści, którzy śledzą trendy i wdrażają je
w swoich firmach, zyskują tym samym przewagę

konkurencyjną. Co więcej, przewiduje się, że w bieżącym roku 94% osób zawodowo zajmujących się
planowaniem wydarzeń zainwestuje w technologie
eventowe. Trzy czwarte tej grupy zauważa potrzebę korzystania z aplikacji mobilnych i to właśnie
na takie rozwiązania postawi1, aby podnieść swoją
wydajność i zwiększyć atrakcyjność swojej oferty.

Cały event w smartfonie

Eventory oznacza koniec stosów
dokumentów i megabajtów plików
z poprzednich wydarzeń.
Aplikacja pozwala organizatorom
przechowywać w jednym miejscu
wszystkie profile eventów
realizowanych z Eventory,
a zarządzenie nimi jest możliwe
za pośrednictwem jednego panelu.

Dobrze zainwestowane środki, to oszczędność
czasu, jak również realne korzyści dla zespołu
oraz, finalnie, dla zleceniodawcy. Aplikacja Eventory
to rozwiązanie, które pomaga organizatorom
w planowaniu i realizacji eventu - niezależnie od jego skali i zasięgu.

Jedna aplikacja dla wielu eventów

Decyzja o skorzystaniu z Eventory oznacza koniec
stosów dokumentów i megabajtów plików z poprzednich wydarzeń. Aplikacja pozwala organizatorom przechowywać w jednym miejscu wszystkie
jednego panelu. Klient zlecający realizację wydarzenia zyskuje dodatkowe narzędzie marketingowe
– w bazie uczestników minionych eventów znajdu-

ją się osoby potencjalnie zainteresowane uczestnictwem w kolejnej konferencji, spotkaniu, a kontakt
z nimi nie zabierze wiele czasu.

Zmiana standardów

Aplikacja służy marce organizatora i wydarzenia.
Koniec z mailingami, potwierdzeniami i wysyłaniem
linków kierujących do agendy. Wszystkie informacje
mogą znaleźć się w jednym miejscu: program,
prelegenci, mapki dojazdów, mapki wewnętrzne,
stały kontakt z uczestnikami (zarówno po stronie
organizatora, jak i uczestnika), statystyki, ankiety.
Wysoki standard aplikacji, to wysoki standard
Twojego wydarzenia.

Po beaconie do celu

Aby urozmaicić propozycje eventowe, organizatorzy mają możliwość kierowania uczestników wydarzenia do wybranych lokalizacji w przestrzeni.
Dzięki Eventory zbędne będą kierunkowskazy,
hostessy czy nowoczesne hologramy. Za pośrednictwem beaconów – nadajników radiowych – na
smartfony wysyłane są komunikaty pojawiające
się jako okienka pop-up. Tą drogą można przesyłać
także reklamy tekstowe czy graficzne, które trafią
do zainteresowanych odbiorców.
Bieżący rok stawia przed branżą eventową kolejne
wyzwania. Trendy wymuszają przyjęcie standardów
już od wielu lat obowiązujących na zachodnich
rynkach. Eventory jest tym rozwiązaniem, które
zmniejszy dystans pomiędzy Polską, a światową
czołówką. Mobilna aplikacja jest szansą dla rodzimych event plannerów i ich Klientów na wprowadzenie nowego znaczenia dla wydarzenia
na skalę światową.
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WIEDZA, KTÓRA ZMIENIA JAKOŚĆ ŻYCIA
Power speech’e i wykłady motywacyjne są nie tylko modnym elementem eventów,
ale także niezwykle rozwijającym i inspirującym przeżyciem dla słuchaczy. Takie
doznania zapewniają przemowy Łukasza Jakóbiaka, który jest znany jako mówca
motywacyjny i autor internetowego talk-show 20 m².
Co próbujesz przekazać podczas spotkań
motywacyjnych? Czym chciałbyś zarazić
społeczeństwo?

Człowiek w ciągu całego życia
spędza więcej czasu nad instrukcją
obsługi pralki niż własnego mózgu.
Przestaliśmy radzić sobie z zastaną
rzeczywistością. Moje wykłady
pozwalają na wyciągnięcie wiedzy,
zatrzymanie się i pomyślenie
nad samym sobą. Niektórzy
zapominają o tym w codziennym
biegu. Taka wiedza może
zmienić jakość życia.

Najbardziej chciałbym zarazić normalnością,
zdjęciem masek, pozbyciem się kompleksów, ale
na moich wykładach staram pokazać, że to od nas
zależy jak przeżyjemy dany nam czas. Przesuwam
granicę wyobraźni i pokazuję, że możliwe jest dużo
więcej niż się nam wydaje, że życie jest bardzo
krótkie, albo inaczej, jest krótsze niż się nam
wydaje, że gorsze dni były i zawsze będą, że są
niezbędne do rozwoju. Uświadomienie i zaakceptowanie tego pomaga w życiu.

Jak przekonać do tego słuchaczy?
Jak to robisz?

Na konkretnych przykładach i doświadczeniach,
ale co ważne, tylko własnych. Analizuję też
motywację i jej brak. Uczę co powinniśmy zrobić,

aby tę motywację pozyskać i co zrobić jak zaczniemy ją tracić. Z motywacją jest tak, że to co nas
motywuje dzisiaj, za jakiś czas zmniejszy swoją
moc. Trzeba działać szybko lub rozbudować źródło
motywacji.

Wielokrotnie pokazałeś, że wyjście poza pewne standardy i odważne decyzje przynoszą
niesamowite efekty. Odwaga to kwestia
pewnych predyspozycji psychicznych czy
chęci? Czy można się jej nauczyć, wypracować w drodze prób, ćwiczeń, szukania motywacji? Możesz o tym opowiedzieć na własnym
przykładzie?

Sądzę, że to kwestia, którą można wypracować.
Możemy stopniowo przesuwać ją z każdym realizowanym wyzwaniem. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli robisz to co trudne, to Twoje życie będzie
proste. Bo czym dla himalaisty będzie wejście
na warszawską Górkę Szczęśliwicką? Zacząłem
zajmować się motywacją, ponieważ sam miałem
i mam z nią problem. To nie jest tak, że ja nagle zacząłem działać, że wcisnąłem przycisk z napisem
motywacja, ja każdego dnia walczę, aby mi się
chciało. Natomiast dzięki analizie jest mi dużo
łatwiej, bo poznałem instrukcję obsługi swojej osoby. Jednym słowem zatrzymajmy się, gdy poczujemy motywację i zastanówmy się skąd się ona
wzięła. Jak ją stracimy to wykorzystaj wnioski
z analizy, aby ją przywrócić.

Odwaga w działaniu i wychodzenie poza
strefę komfortu to często klucz do zmian
w życiu, ale to też trudna droga. Jak sobie
poradzić ze stresem i strachem? Jak Ty sobie poradziłeś i radzisz?

Kiedy po podjęciu decyzji odczuwam lęk to wiem,
że będzie to dla mnie sfera, w której jeszcze nie
byłem i najnormalniejszą sytuacją jest jego odczuwanie. Za drugim razem będzie już prościej. Wiem,
że muszę to przeskoczyć, zacisnąć zęby i iść
do przodu, bo nawet jak zrobię coś źle to świat się
nie skończy. Tkwienie w strefie komfortu z biegiem
czasu zaczyna nas uwierać. Strefa ta przestaje

być komfortowa i sami pragniemy z niej wyjść.

Dzielisz się z ludźmi swoją motywacją i inspiracją do podejmowania odważnych kroków.
Co Ciebie inspiruje? Kto dla Ciebie jest
wzorem i autorytetem?

Inspiruje się napotkanymi emocjami. Chcę ich
doznawać i w związku z tym muszę o nie zabiegać.
Mózg jest tak skonstruowany, że jak czegoś bardzo pragniemy i wystarczająco długo o tym
myślimy, to generuje nam drogę jaką musimy
pokonać, aby to dostać. Moimi autorytetami są
ludzie mądrzy. Mam ich w swoim otoczeniu.

Wykłady motywacyjne stały się dziś modnym
elementem eventów, wyjazdów integracyjnych, szkoleń dla pracowników i klientów.
Z czego wynika ta moda? Co dają takie prelekcje? Dlaczego rozwój osobisty jest równie
ważny jak np. nauka języków obcych?

Bo nas rozwija. Człowiek w ciągu całego życia
spędza więcej czasu nad instrukcją obsługi pralki
niż własnego mózgu. Przestaliśmy radzić sobie
z zastaną rzeczywistością. Moje wykłady pozwalają
na wyciągnięcie wiedzy, zatrzymanie się i pomyślenie nad samym sobą. Niektórzy zapominają o tym
w codziennym biegu. Taka wiedza może zmienić
jakość życia.

Czy przez swoje działania, mowy motywacyjne i spotkania z ludźmi udało Ci się zmienić
czyjeś życie? Masz takie przykłady? Stałeś
się dla kogoś wzorem?

W związku z częstymi atakami na rozwój osobisty,
postanowiłem utworzyć folder w swojej poczcie
gdzie umieszczam wszystkie maile osób, którym
miałem przyjemność pomóc. Dla mnie nie jest
sukcesem wygenerowanie motywacji w ludziach
na wykładzie, ale nauczenie ich jak sami mają ją
znaleźć. Z motywacją jest tak, że parę godzin po
wykładzie ona opadnie i wówczas będziemy się
gorzej czuli niż przed przyjściem. Zatem uczestnik
musi dać sobie radę beze mnie. Ja pokazuję mu
jak ma zacząć.

Zaistniałeś w mediach, w show biznesie,
w świecie mody, jako mówca motywacyjny.
W której roli czujesz się najlepiej? A może
szykujesz już coś zupełnie nowego?

W świecie mody chyba jeszcze nie, ale najlepiej
czuje się jako mówca i prowadzący swój program.
Najważniejsze, aby lubić i szanować to, co się robi.
Doszedłem do takiego punktu w życiu, że wypicie
kawy sprawia mi przyjemność. W tym celu polecam
również medytację. Pozwoliła mi wejść na kolejny
poziom życia. Zmieniła się jakość odczuwania.

Z mówcą motywacyjnym
i autorem internetowego
talk-show 20m 2
Łukaszem Jakóbiakiem
rozmawiała
Joanna Łęczycka

Łukasz Jakóbiak jest mówcą
motywacyjnym i twórcą
internetowym. W 2010 roku, poszukując
pracy, wywiesił przed wejściem
do siedziby EMI Music Poland
największy w Polsce list motywacyjny
i CV o rozmiarze 3 x 6 metrów. Zwrócił
tym na siebie uwagę również innych firm.
Po tym wydarzeniu zaczął organizację
dużych wydarzeń muzycznych.
Dwa lata później stworzył
internetowy talk-show 20m2.
Od maja 2012 zaprasza do swojej
kawalerki osobistości ze świata
kultury, sportu i polityki. Gościł już
m.in. Krystynę Jandę, Dodę, Prezydenta
Bronisława Komorowskiego, Andrzeja
Seweryna, Justynę Steczkowską,
Conchite Wurst.

STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ
Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) zrzesza firmy reprezentujące trzy
kluczowe obszary w ramach rynku eventowego w Polsce – agencje eventowe,
podwykonawców oraz eventowe lokalizacje.
Edukacja i integracja

Stowarzyszenie za cel stawia sobie organizację
i rozwój rynku eventowego w Polsce, poprzez
promocję eventu jako skutecznego i wymiernego
narzędzia biznesowego, a także działania na rzecz
popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku
wydarzeń. Realizuje to poprzez inicjatywy o charakterze edukacyjnym i pro-biznesowym, zmierzające
do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej
branży eventowej.
SBE dąży do wypracowania wspólnych dla całej
branży standardów współpracy z klientami i kontrahentami oraz umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi
marketingowych i biznesowych.

Współpraca, która przynosi korzyści

SBE swoim członkom udostępnia platformę wymiany doświadczeń, bazę kontaktów, umożliwia
dostęp do narzędzi pomocnych w codziennych
działaniach. Uczestniczy w targach branżowych,
organizuje warsztaty, debaty, panele dyskusyjne,
spotkania networkingowe i inicjatywy edukacyjne,
patronuje ciekawym wydarzeniom branżowym
i pokrewnym.

6 lat działalności

Historia SBE sięga 2007 roku, kiedy to na portalu
społecznościowym GoldenLine.pl powstała grupa
zrzeszająca organizatorów wydarzeń, ich zlece-

niodawców i podwykonawców. W tym samym roku
odbyło się spotkanie założycielskie pierwszego
w Polsce Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE).
Na liście założycielskiej podpisały się wówczas
52 osoby. Formalnie SBE zostało zarejestrowane
wiosną 2010 roku – najpierw pod przywództwem
Andrzeja Bagniuka, obecnie pod przewodnictwem
Marty Dunin-Michałowskiej i kontynuuje realizację
obranej misji oraz stale poszerza zakres działalności.

Projekty, które zdobywają popularność

Obecnie SBE prowadzi szereg inicjatyw o charakterze integracyjno-edukacyjnym, wśród których
są takie projekty, jak podyplomowe Studium Event
Management – zainicjowane przez SBE, a prowadzone we współpracy z Fundacją na rzecz Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także
pierwsza na polskim rynku branżowym konferencja poświęcona tematyce eventu jako skutecznego
narzędzia marketingowego – w 2015 roku odbyła
się druga edycja wydarzenia, a w tej chwili trwają
przygotowania do edycji trzeciej. SBE organizuje również cykl debat branżowych, poruszając
w gronie ekspertów rynku eventowego oraz dziedzin pokrewnych istotne zagadnienia merytoryczne i wizerunkowe dotyczące polskiej branży
eventowej. SBE prowadzi także charytatywną
inicjatywę zatytułowaną Elfy SBE, w ramach
której co roku w okolicach Bożego Narodzenia
zbiera dary i datki na rzecz dzieci z wybranej
placówki opiekuńczej.

Cały czas rośniemy

Stowarzyszenie Branży Eventowej cały czas się rozwija, do grona
agencji eventowych, podwykonawców i lokalizacji dołączają nowe firmy.
Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w naszą działalność.

Stowarzyszenie Branży Eventowej cały czas
się rozwija, do grona agencji eventowych, podwykonawców i lokalizacji dołączają nowe firmy.
Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się
w naszą działalność. Więcej informacji na temat
Stowarzyszenia Branży Eventowej można uzyskać
na stronie: www.sbe.org.pl.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK BRANŻY EVENTOWEJ
Kodeks Dobrych Praktyk Branży Eventowej to inicjatywa Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE), które
w ramach trzech filarów zrzesza agencje eventowe, podwykonawców i eventowe lokalizacje. Tworzą one praktycznie
pełen obraz rynku wydarzeń specjalnych w Polsce, który cały czas dynamicznie się rozwija i z jednej strony cieszy się
licznymi sukcesami, a z drugiej wciąż wypracowuje własne standardy i dobre praktyki.
Znając realia tego rynku, jego mocne strony, ale
również bolączki SBE podjęło wyzwanie skodyfikowania godnych propagowania postaw biznesowych, zachowań etycznych i nieetycznych
oraz wskazówek i zasad, którymi uczestnicy polskiego rynku eventowego powinni się kierować
w swojej działalności. Do stworzenia Kodeksu
została powołana Rada Etyki, która najpierw
zaangażowała się w opracowanie i uporządkowanie
zasad, a następnie ułożenie ich w jednolity Kodeks.
Rada Etyki stoi także na straży przestrzegania zawartych w Kodeksie zasad, jest organem
rozstrzygającym zgłaszane spory o charakterze
etycznym oraz opiniuje kontrowersyjne postawy
i zachowania. Do pracy w Radzie Etyki zostali
zaproszeni przedstawiciele rynku eventowego,
a także firm, które są Zleceniodawcami branży.

Oficjalna prezentacja

Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży
Eventowej odbyła się w marcu 2016 roku podczas
tygodnia stowarzyszeń branży MICE – Meetings
Week Poland 2016. Członkowie Rady Etyki przy
SBE podczas premiery Kodeksu podpisali pod nim
własne zobowiązanie do przestrzegania spisanych
w dokumencie reguł.
Kodeks Dobrych Praktyk Branży Eventowej
powstał w oparciu o statut SBE i jest bliski nam
wszystkim, którzy pracujemy nad budowaniem
wysokich standardów branżowych. Zależy nam
na propagowaniu właściwych postaw i tworzeniu warunków do oferowania najwyższej jakości
obsługi Klientom branży, ale również do budowania relacji branżowych na najwyższym poziomie etycznym. Mamy nadzieję, że Kodeks stanie się
wyznacznikiem dobrych praktyk, przewodnikiem
w trudnych sytuacjach i furtką do rozstrzygania
spornych sytuacji, które obecnie zbyt często
pozostają bez wyjaśnienia – takimi słowami

Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk
Branży Eventowej, Marta Dunin-Michałowska,
Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej

zapowiadała premierę Kodeksu Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Edukacja etyczna i realne wsparcie

Dbałość o najwyższe standardy etyczne branży
eventowej jako jeden z celów działalności
Stowarzyszenia Branży Eventowej zapisana jest
w statucie organizacji, a powstanie Rady Etyki
i Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej
wspiera realizację tych celów, wraz z promocją
etycznych postaw i edukacją w tym zakresie.
Więcej informacji na temat działalności Rady Etyki
przy Stowarzyszeniu Branży Eventowej, a także
formularz zgłoszenia spraw do zaopiniowania
można znaleźć na stronie:
www.sbe.org.pl/rada-etyki/.

Kodeks Dobrych Praktyk
Branży Eventowej powstał
w oparciu o statut SBE
i jest bliski nam wszystkim,
którzy pracujemy nad budowaniem
wysokich standardów branżowych.
Zależy nam na propagowaniu
właściwych postaw i tworzeniu
warunków do oferowania
najwyższej jakości obsługi
Klientom branży.

STUDIUM EVENT MANAGEMENT
Studium Event Management to sztandarowa inicjatywa edukacyjna, zapoczątkowana
i realizowana przez Stowarzyszenie Branży Eventowej, przy współudziale Fundacji
na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
zajęcia terenowe i praktyczne. Program Studium
powstał w ścisłej współpracy pomiędzy Wydziałem
Zarządzania UW a Stowarzyszeniem Branży
Eventowej. Podstawowym celem Studium jest
przekazanie jego słuchaczom szerokiej wiedzy
dotyczącej zarządzania projektami eventowymi
(event management). Zajęcia koncentrują się
w szczególności na praktycznych aspektach
zawodu event managera, jednak z uwzględnieniem
teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami.
Studium oferuje także liczne warsztaty i spotkania
z praktykami oraz wizje lokalne zarówno obiektów
eventowych, jak i wydarzeń. Studium skierowane
jest zarówno 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. W szczególności
zajęcia dedykowane są pracownikom agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownikom
korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawicielom administracji publicznej oraz właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw.

Kuźnia nowych kadr

Podyplomowe Studium
dedykowane jest osobom
pragnącym uzyskać
lub poszerzyć swoje kompetencje
w zakresie profesjonalnej
organizacji eventów
i poszukujących zatrudninia
w zawodzie Event Managera
lub pokrewnych.

Podyplomowe Studium dedykowane jest osobom
pragnącym uzyskać lub poszerzyć swoje kompetencje w zakresie profesjonalnej organizacji
eventów i poszukujących zatrudnienia w zawodzie
Event Managera lub pokrewnych. Zajęcia w ramach
Studium prowadzą wieloletni praktycy i przedstawiciele branży eventowej, a także wykładowcy
Wydziału Zarządzania UW. Do tej pory kurs
ukończyło ponad 60 słuchaczy, z których wielu
z sukcesem podjęło pracę w wyuczonej podczas
zajęć profesji.

Teoria i praktyka

Studium Event Management trwa dwa semestry
i obejmuje 168 godzin zajęć dydaktycznych oraz

Umiejętności i referencje

Studium Event Management, oprócz certyfikatów
przyznawanych absolwentom, przygotowuje dla
nich listy polecające, stanowiące rekomendację
SBE i ułatwiające start w nowej branży. Dokument
ten stanowi formę potwierdzenia, iż dany absolwent dzięki swojej postawie, zaangażowaniu oraz
wysokiemu poziomowi zarówno teoretycznej, jak
i praktycznej wiedzy na temat event marketingu
może z powodzeniem podjąć pracę w firmie
eventowej.
Więcej informacji na temat Studium Event
Management można uzyskać na stronie:
www.sbe.org.pl/
projektystudium-event-management/.

KONFERENCJA EVENT BIZNES
Konferencja Event Biznes to pierwsze na polskim rynku wydarzenie branżowe dedykowane tematyce eventu jako skutecznego
narzędzia marketingowego. Do tej pory odbyły się dwie edycje konferencji, każda z nich zgromadziła kilkuset specjalistów
ds. marketingu, przedstawicieli działów PR, HR oraz zakupów dużych i mniejszych firm, a także podmiotów reprezentujących
polski rynek eventowy.
Konferencja Event Biznes powstała z inicjatywy
Stowarzyszenia Branży Eventowej i jest przez nie
– we współpracy z partnerami i sympatykami
– organizowana.

Wiedza w pigułce

Celem wydarzenia jest przygotowywanie i przekazywanie uczestnikom kompendium wiedzy
dotyczącej skutecznego projektowania i realizacji eventów, ukierunkowanych na efektywność,
budowanie zaangażowania oraz osiąganie marketingowych i biznesowych rezultatów. Tematyka
konferencji dotyka także takich obszarów jak mierzenie skuteczności eventów, poszukiwanie inspiracji, czy wykorzystywanie w eventach nowych
technologii. Prelegenci, wśród których znajdują
się eksperci rynku, praktycy i teoretycy, przedstawiciele agencji, zleceniodawców, a także środowisk
naukowych i akademickich oraz mediów, w oparciu
o swoją wiedzę i doświadczenie prezentują co roku
nie tylko teoretyczne rozwiązania, ale dzielą się
również cennymi studiami przypadków i wzorcowymi realizacjami.

Trendy tworzą program

Za kształt programu konferencji odpowiada
dedykowana Rada Programowa, na której czele
stoją pełniące funkcję Dyrektorów Programowych
konferencji: Anna Nowakowska – Członek Zarządu
SBE ds. Edukacji, StrefaMICE.pl oraz Magdalena
Kondas – redaktor naczelna Meetingplanner.pl.
Koordynują one prace Rady i sprawują nadzór nad
tworzeniem dopasowanego do aktualnych trendów
i potrzeb rynkowych programu. W skład rady programowej co roku wchodzą wybitni przedstawiciele
rynku eventowego i dziedzin pokrewnych.

Event na fali wznoszącej

Wydarzenie stanowi także doskonałą okazję do
spotkania się profesjonalistów reprezentujących
polską branżę eventową, wymiany wiedzy i doświadczeń, integracji, a także mobilizuje do interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem zarówno zlece-

niobiorców, jak i zleceniodawców eventów, na temat kondycji branży i perspektyw jej dalszego
rozwoju. Event, w przeciwieństwie do znanych już
dobrze na polskim rynku form komunikacji, takich
jak reklama czy PR, jest bardzo efektywnym
i jednocześnie wciąż mało eksploatowanym,
a przez to budzącym coraz większe zainteresowanie narzędziem wspierającym strategie biznesowe. Konsolidacja przedstawicieli tej nowej,
perspektywicznej gałęzi promocji i budowanie
platformy porozumienia pomiędzy przedstawicielami dynamicznie rozwijającej się branży są – obok
zwiększania świadomości skuteczności eventu jako
narzędzia biznesowego – jednymi z głównych celów
konferencji.
Więcej informacji na temat konferencje Event
Biznes można uzyskać na stronie:
www.eventbiznes.pl.

Celem wydarzenia jest
przygotowywanie i przekazywanie
uczestnikom kompendium wiedzy
dotyczącej skutecznego
projektowania i realizacji eventów,
ukierunkowanych na efektywność,
budowanie zaangażowania
oraz osiąganie marketingowych
i biznesowych rezultatów.

EVENTIAL PO RAZ PIERWSZY
Pierwsza edycja Forum Branży Eventowej Evential zaskoczyła frekwencją nawet
organizatorów. Wysoki poziom merytoryczny, eksperci z różnych dziedzin, zróżnicowana strefa Biznes - na temat tegorocznej edycji i planowanej już kolejnej, rozmawiamy z Agnieszką Huszczyńską, prezesem zarządu Evential Sp. z o.o.
Jak może Pani podsumować pierwszą edycję
Evential?

Pierwsza edycja zdecydowanie
potwierdziła, że osoby zawodowo
związane z organizacją eventów
są zainteresowane nowymi
relacjami, wymianą wiedzy
i szukają świeżego spojrzenia
na to co robią na co dzień.
Porządna porcja merytoryki,
nawet jeśli czasami służyła
jedynie przypomnieniu tego
co już wiadome lub inspiracji
też okazała się bardzo
pozytywnie przyjęta.

Z Prezesem Zarządu Evential
Agnieszką Huszczyńską
rozmawiała
Joanna Łęczycka

Pierwsza edycja zdecydowanie potwierdziła, że
osoby zawodowo związane z organizacją eventów
są zainteresowane nowymi relacjami, wymianą
wiedzy i szukają świeżego spojrzenia na to co robią
na co dzień. Porządna porcja merytoryki, nawet
jeśli czasami służyła jedynie przypomnieniu tego co
już wiadome lub inspiracji też okazała się bardzo
pozytywnie przyjęta. W trakcie przygotowań do
realizacji Forum Branży Eventowej wiele opiniotwórczych osób bardzo nam kibicowało i pomagało.
Jednocześnie jednak wyrażali oni zdecydowany
sceptycyzm czy uda się tak duże wydarzenie dla
branży zrealizować. Te wątpliwości tym bardziej
zaskakiwały, że Ci sami eksperci, jak i wiele innych osób, z ogromnym entuzjazmem i pozytywną
energią wspierali przecież realizację Forum.
W tak dobrej atmosferze i z tak otwartymi ludźmi
przemiło jest pracować. Mam nadzieję, że inne
branże, dla których realizujemy Kongresy w podobnej konwencji jak Forum Branży Eventowej okażą
się równie przyjazne. Za wspomnianą atmosferę
i wsparcie chciałabym wszystkim partnerom, na
łamach Event Katalogu, podziękować. Wracając do
pojawiających się wątpliwości, związane były one
głównie z tym, czy klienci końcowi i przedstawiciele
agencji będą zainteresowani takim merytoryczno
– networkingowym, profesjonalnym spotkaniem.
Okazało się, że zdecydowanie tak. A frekwencja
przekroczyła nawet nasze pierwsze, ostrożne założenia. W Forum udział wzięło około 1.000 osób
i sądzę, że to wspaniały start do corocznego spotkania całej branży, które może inaugurować każdy
kolejny rok.

Jakie bloki tematyczne pojawiły się w tym
roku i jaką miały formę?

W edycji 2016 pojawiły się trzy bloki tematyczne:
Eventy w działaniach HR; Eventy w działaniach
marketingowych; Techniczne aspekty organizacji
eventów, a także bardzo ciekawy wykład na temat promocji marki osobistej poprowadzony przez
Joannę Janowicz. Uczestnicy wysłuchali pięciu
prelekcji i czterech paneli eksperckich. Na scenie
pojawiło się dwudziestu dziewięciu cenionych mówców i ekspertów. Wszystkie wystąpienia związane

były bezpośrednio ze specyfiką branży eventowej.

Jak dobraliście Państwo prelegentów?
Eksperci z jakich obszarów pojawili się podczas pierwszej edycji Evential?

Jak wspomniałam w tym roku tematami przewodnimi były zagadnienia związane z wykorzystaniem wydarzeń w komunikacji z pracownikami
i z klientami oraz niektóre ich aspekty techniczne,
w szczególności catering i obiekty. Prelegentami
i panelistami były więc przede wszystkim osoby, które doskonale znają wymienioną tematykę
i mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także duże
doświadczenie oraz potrafią ciekawie opowiadać.
Wśród nich znaleźli się: specjaliści z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim
stażem na stanowiskach dyrektorów HR, trenerzy, psychologowie, stratedzy marek, specjaliści
od marketingu z wieloletnim doświadczeniem
na dyrektorskich stanowiskach w dużych agencjach reklamowych, specjaliści od PR, osoby
zarządzające największymi obiektami w Polsce,
prezesi i dyrektorzy dużych firm cateringowych, ale także specjaliści do CSR czy realizacji
kongresów.

Kogo można było spotkać w strefie Biznes?

Dostawców z właściwie wszystkich sektorów
rynku, w tym: obiekty, firmy cateringowe, atrakcje,
rozwiązania IT, infrastrukturę okołoeventową, meble, kawę, scenografię, technikę… Naprawdę nie
potrafię wymienić dziedziny, którą wykorzystuje się
przy realizacji eventów, a która nie miałaby swoje
przedstawiciela w Strefie Dostawców.

Już zaczynacie przygotowania do edycji
2017. Czy może nam już Pani zdradzić czego
możemy się spodziewać za rok?

Ciekawej części merytorycznej i prelegentów o znanych nazwiskach. Jeszcze staranniej dopracowanych
sesji networkingowych oraz większej niż w tym roku
Strefy Dostawców. Warto też wspomnieć, że w tym
samym czasie w Hali A odbywać się będzie
Forum Branży Reklamowej, a więc uczestnicy
FBE będą mogli skorzystać również z wykładów
poświęconych reklamie i zapoznać się z szerszą
ofertą chociażby dostawców gadżetów.

CZAS NA EVENT
W dzisiejszych czasach event to tysiące możliwości! Wystarczy określić cel i już otwierają się drzwi,
za którymi roztacza się szeroka perspektywa
eventowego potencjału. Impreza integracyjna?
Proszę bardzo – może sportowa olimpiada, która
znakomicie integruje i rozbawi zespół? A może
odrobina adrenaliny z napędem 4x4, szalonym,
off-road’owym szlakiem. Event biznesowy?
Zza drzwi wyłania się bogaty wybór eleganckich
hoteli z imponującą infrastrukturą rekreacyjną,
wachlarz wybitnych restauracji czy atrakcji eventowych dla zabawienia gości. Za każdymi drzwiami
uśmiechają się twarze artystów, magików, konferansjerów, adeptów sztuk rozmaitych, którzy

w sposób zupełnie niekonwencjonalny uświetniają
eventy na każdą okazję. To co ich łączy to pasja. Dzisiaj event żywi się pasją, namiętnością do
kreowania niezapomnianych wrażeń. Event z całą
pewnością przeżywa swój renesans. Szóstym
wydaniem Event Katalogu otwieramy magiczne
drzwi do eventowego świata pełnego pasji i pozytywnej energii. Świata, w którym może zdarzyć
się wszystko, bo bezwzględnie przyszedł czas
na event!

Marzena Ziarkowska,
Manager ds. Kluczowych Klientów EventPolska.biz

MOC EVENTU
Zastanawialiście się nad tym, co buduje siłę
eventu? Event to ludzie - ich emocje, przyjaźnie,
niezapomniane wspomnienia. Event to niezwykłe
historie – opowieści o inspirujących spotkaniach,
niecodziennych przeżyciach, przekraczaniu granic,
odkrywaniu nowych smaków, dźwięków, doznań.
Przenoszą na co dzień zabieganych nas w zupełnie
inny wymiar, w którym można się zapomnieć, zrelaksować, poczuć szczęśliwym. Event jest sztuką
uszczęśliwiania ludzi, która dodatkowo spełnia
szereg praktycznych funkcji, w zależności od celów biznesowych. Ot, łączy przyjemne z pożytecznym. Kolejne wydanie Event Katalogu stanowi niejako książkę ze sprawdzonymi przepisami na udany event. Po raz kolejny udało nam się w jednym

Adam Żmuda,
Dyrektor Zarządzający EventPolska.biz

miejscu zgromadzić absolutną śmietankę branży eventowej. Łączy ich pasja, profesjonalizm
i doświadczenie w kreowaniu wybitnych wydarzeń.
To naprawdę silna grupa! Mamy nadzieję, że katalog stanie się Waszym przewodnikiem, z pomocą
którego stworzycie wyjątkowe chwile i niezwykłe
historie, że dzięki niemu Wasze działania marketingowe nabiorą jeszcze większej mocy. Życzymy
inspirującej lektury!

Event jest sztuką uszczęśliwiania ludzi, która dodatkowo spełnia
szereg praktycznych funkcji, w zależności od celów biznesowych.
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THE POWER OF EMOTIONS

EVENT
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Power to mieszanka energii, chęci działania i entuzjazmu z fachową
wiedzą, doskonałą organizacją i dbałością o najmniejsze szczegóły.
Dzięki połączeniu kreatywności z umiejętnością szczegółowego
planowania wydarzeń jesteśmy dla naszych Klientów wiarygodnym
i sprawdzonym partnerem oraz zdobyliśmy zaufanie wielu firm, które
regularnie korzystają z naszych usług.

SPORT

Agencja POWER – laureat nagród:
•
Solidna Firma
•
Platynowego Certyfikatu Polish Product
•
Firmy Roku
•
MP Power Awards – portalu meetingplanner.pl
•
Medalu Meeting Planner w kategorii Wydarzenie/Usługa
•
Polskiego Internetu w kategorii „Rozrywka, rekreacja”
Należymy do: SBE, SOIT, site, SKKP
Power Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników
turystycznych województwa mazowieckiego nr 1279.

www.agencjapower.pl

event katalog 2016

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

DZIELIMY SIĘ RADOŚCIĄ!
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Aktywność, przygoda, działanie, pasja – to hasła przyświecające
działalności firmy ActionSports. Naszą specjalnością jest organizowanie
Państwa czasu w sposób aktywny, prowokujący do ucieczki od dnia
codziennego. Nasza załoga to sprawdzona grupa ludzi zakochanych w
aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Kompleksowe, niestandardowe
oraz profesjonalne podejście do organizacji eventów gwarantuje
satysfakcję z naszych usług. Dla nas słowo „niemożliwe” nie istnieje,
dlatego podejmiemy się najbardziej szalonych oraz ekstremalnych
rozwiązań zapewniających zabawę na najwyższym poziomie. Bez
względu na rodzaj imprezy oraz kategorię Klienta dopełnimy wszelkich
starań, aby wrażenia po przedsięwzięciu pozostały na długo w Państwa
pamięci.

Action Sports Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno
tel.: 601 267 406
biuro@actionsports.pl
www.actionsports.pl

Kim jesteśmy?
Przede wszystkim jesteśmy zgranym zespołem. Pełnym nowatorskich
pomysłów, energii i zapału do realizacji nawet najtrudniejszych zadań.
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Doskonale przygotujemy i przeprowadzimy każdy event bądź imprezę
dla dzieci. Specjalizujemy się w organizacji atrakcji dla najmłodszych
uczestników podczas imprez firmowych, pikników czy festynów.
Dlaczego my?
Bo pomożemy Tobie w organizacji wyjątkowego eventu. Zaoszczędzimy
Twój cenny czas. Zapewnimy spokojną głowę w czasie trwania całego
wydarzenia.
Pełną ofertę ledwo zmieścilibyśmy w całym katalogu - dlatego odwiedź
naszą stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie po
więcej informacji.
Agencja Eventowa Endorfins
Konin, woj. wielkopolskie
tel.: 798 188 166 / Anna Wandachowicz
tel.: 798 188 155 / Kasjan Farbisz
biuro@endorfins.pl
www.endorfins.pl | www.facebook.com/TEAMendorfins

CREATours to wycieczki z młodymi

Sekrety najbardziej znanego budynku
Warszawy odkryjesz z CREATours!
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie to budynek, który
nie wymaga reklamy. Jeśli poszukujecie Państwo
atrakcji, która uzupełni event branżowy, będzie
traﬁonym prezentem dla pracownika lub partnera
biznesowego czy pozwoli oderwać się od długiego
szkolenia zapraszamy na wycieczki z CREATours!

przewodnikami – pasjonatami PRL – owskiej
przeszłości.
Oferujemy:
wycieczki indywidualne i grupowe oraz specjalne
opcje VIP
eventy dla ﬁrm (szkolenia, bankiety, konferencje)
w salach kompleksu reprezentacyjnego PKiN
imprezy team – buildingowe i integracyjne dla ﬁrm
pakiety kulturalno – rozrywkowe dla ﬁrm

CREATours
Pałac Kultury i Nauki

tel. +48 730 520 570

Każdy event to dla nas wyzwanie, więc

pl. Deﬁlad 1, 00-901 Warszawa

biuro@creatours.pl

zawsze dostosowujemy się do Państwa indywidualnych

(wejście od ul. Marszałkowskiej)

www.pkin-wycieczki.pl

potrzeb. Zapraszamy do współpracy.
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SIEDZIMY NA PALECIE I ARANŻUJEMY

Z PASJĄ DLA EVENTU

32

Estancia Group to już 16 lat w branży eventów. To doświadczeni
event planerzy, zaplecze know–how, własny sprzęt i własna baza typu
adventure. Wciąż rozwijamy firmę, poszerzając ofertę, dostosowaną
do potrzeb rynku i aktualnych trendów. Siedzę na palecie to projekt,
który wpisuje się w erę eko-art-designu. Meble z europalet, odmieniają
każde wnętrze i tworzą oryginalną przestrzeń. Posiadamy namiot typu
pająk, parasole oraz meble na ponad 200 miejsc, głównie z palet,
europalet, skrzynek, szpul po kablach, beczek. Dopełnieniem całości są
eko dodatki: drzewa, trawa z rolki, rośliny, kwiaty, tkaniny i oświetlenie.

event katalog 2016

Jeden telefon … rozpoznamy potrzeby, zrobimy plan ustawienia, projekt
3D, obliczymy, wycenimy i jedziemy na montaż!

PRODUKT
FOOD: pokazy kulinarne, warsztaty, degustacje, wykłady, szkoła
gotowania, spotkania z jedzeniem w tle
INNOWACYJNE PROJEKTY
LAB: strategie marketingowe, badania eksperckie, kreacje wyjątkowych
menu, badania i rozwój produktów spożywczych, panele sensoryczne
SMAK, ZAPACH I OBRAZ
STUDIO: konferencje prasowe, spotkania inauguracyjne, produktowe
sesje zdjęciowe, wernisaże, pokazy mody, pełna produkcja programów
kulinarnych, realizacja reklam

Estancia Group
ul. Kolejowa 8, Lesznowola, 05-600 Grójec
tel.: 501 384 338, karolina.turska@estancia.pl
tel.: 690 630 222, beata.kanios@estancia.pl
siedzenapalecie@gmail.com

Food Lab Studio
ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa – Mokotów
tel.: 885 130 555
kontakt@foodlabstudio.pl

www.siedzenapalecie.pl

www.foodlabstudio.pl
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(Opcja ważna od 1.05 - 31.12.2016)
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Agencja Artystyczna Nowakowski Impresariat powstała w 2014 roku. Skupia w sobie fascynatów
teatru, artystów, twórców, animatorów z szeroko
rozumianej branży kulturalnej. Firma zajmuje
się produkcją i sprzedażą spektakli teatralnych i
widowisk plenerowych, działalnością impresaryjną, organizacją i obsługą artystyczną eventów,
imprez zamkniętych oraz
plenerowych,
promocją
ﬁrm, produktów i marek,
kampaniami reklamowymi,
promocyjnymi
i
społecznymi.

Za pomocą czternastu piosenek Mistrzów
Przybory
i
Młynarskiego
„Biuro
uczyć
zagubionych” opowiada historię zwykłej (choć
nieco zwariowanej) polskiej rodziny. Babcia Zoﬁa,
wuj Eustachy, ciotki, szwagierki, kuzyni i kuzynki,
kłócą się kochają, tęsknią, oszukują, rozwodzą.
Imają się różnych zajęć, dorabiają i bankrutują.
Nigdy jednak nie tracą nadziei, poczucia humoru,
wiary, że świat jest kolorowy i piękny.
Fabułę tego muzycznego spektaklu budują tak
znane piosenki, jak: Jesienny smutny pan, Kaziu,
zakochaj się, Addio pomidory, Polska miłość,
Jesteśmy na wczesach, Tanie dranie czy Nie
opuszczaj mnie w nowych, często zaskakujących
interpretacjach. Widz znajdzie w nim chwile
wzruszenia, i momenty dobrej zabawy. Może
uroni łezkę? Na pewno głośno się pośmieje! A
przede wszystkim przekona, że mądry tekst jest
ponadczasowy, nigdy się nie starzeje, zawsze
celnie i bezbłędnie traﬁa do naszych emocji,
rozpala wyobraźnię, każe na chwilę zwolnić,
przystanąć i zastanowić nad sobą, światem,
życiem.

„Chrzest Polski, czyli jak
to być mogło” to poetycka,
wypełniona pieśniami wizja
przełomowych
wydarzeń
sprzed 1050 laty. Teksty Galla
Anonima, Jana Długosza oraz
biskupa Thietmara posłużyły
do stworzenia subiektywnej
wersji opowieści o władcy Polan
– Mieszku, który poślubiając
czeską księżniczkę Dobrawę,
przyjął chrzest, aby wzmocnić
pozycję swojego narodu na
mapie ówczesnej Europy. To
także barwna i reﬂeksyjna
historia
o
wątpliwościach
towarzyszących
porzucaniu
wierzeń
swoich
przodków,
widziana oczami podwładnych
Mieszka, którego decyzja odmieniła na zawsze losy zwykłych ludzi
i państwa nad Wisłą.
Patronat honorowy: Biskup Ordynariusz diecezji włocławskiej,
Prezydent Miasta Włocławek,
Patronat medialny: Dzień Dobry Włocławek, Radio PIK, TVP3
Bydgoszcz, Tygodnik Katolicki Niedziela

WASZE MARZENIA
STAJĄ SIĘ
RZECZYWISTOŚCIĄ
(48) 604-716-472
www.nowakowskiimpresariat.pl
patryk@nowakowskiimpresariat.pl

„Teatr na wozie” to edukacja
przez teatr. Podstawą projektu
są słowiańskie mity , zwyczaje,
obrzędy przeplatające się ze
współczesnością, przy czym tej
jest tylko niezbędne minimum.
"Mit o Sołnce i Swarożycu"
opowiada o miłości ziemskiej
dziewczyny
do
Boga
Słońce.
Widowisko plenerowe wykreowane zostało na
micie słowiańskim o Sołnce i Swarożycu. Koncepcja
spektaklu daje możliwość interakcji z widzami, ich
czynnego uczestnictwa w akcji, tańcach i śpiewach.
Plan aktorski, biały śpiew, elementy pantomimy. Przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych elementy
pokazu ogniowego. Czas trwania: ok. 60 minut.

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen
magii, czarów, radości i piękna. Czas spełniania
marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski i
miłości. To w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną
choinkę, w uśmiechnięte twarze naszych
bliskich odkrywamy sens życia. Jednocześnie
te właśnie Święta, jak żadne inne, skłaniają
nas do zadumy, zamyślenia i wspomnień.
Agencja Artystyczna Nowakowski Impresariat
i Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza
Gniazdowskiego we Włocławku zapraszają
Państwa serdecznie na recital piosenek
świątecznych. W oczekiwaniu na magię świąt
Bożego Narodzenia usłyszycie m.in. przeboje
takie jak: „Na całej połaci śnieg”, „Ding dong”,
„Kolęda dwóch serc”, „Dzień jeden w roku”,
„Kolęda dla nieobecnych”. Niechaj wspólnie
spędzony czas obudzi w nas nadzieję na
nadchodzący rok.
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ORGANIZACJA MISTRZOWSKICH EVENTÓW
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Mistrzowie Imprez istnieją na rynku od 1999 roku. Właśnie wtedy
stawialiśmy pierwsze kroki w dziedzinie event-marketingu. Naszą
główną specjalizacją jest kompleksowa organizacja wszelkiego rodzaju
imprez integracyjnych, piknikowych i reklamowych! Niewątpliwym
atutem jest bogaty asortyment działu rozrywki, w którym znajdują
się wszelkiego rodzaju atrakcje, podzielone na bloki tematyczne.
Możemy również poszczycić się urządzeniami jedynymi w kraju, a nawet
w Europie. Aerotunelu (str.71) - Mobilnym Tunelu Aerodynamicznym
oraz Monster Trucku (str.72), które doskonale łączą w sobie walory
reklamowe i rozrywkowe.

Mistrzowie Imprez
ul. Gassy 26A, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 604 777 999
info@mistrzowieimprez.pl
www.mistrzowieimprez.pl | www.facebook.com/mistrzowieimprez

NAJNOWSZA REALIZACJA – ”PREMIEROWY ROADSHOW VOLVO S90 I V90”

INNOWACYJNOŚĆ • PROFESJONALIZM • ŚMIAŁOŚĆ • ORYGINALNOŚĆ
MINISTERSTWO KREATYWNOŚCI TO NIEOGRANICZONE ZASOBY ENERGETYCZNE, ZAANGAŻOWANIE
I OSOBOWOŚĆ, ZBUDOWANE NA SOLIDNYCH FUNDAMENTACH – SPECJALIŚCI WIZJI, DETALU, POMYSŁU
I REALIZACJI EVENTÓW W DZIEDZINACH: CORPORATION, PR, MOTO, BEAUTY, FASHION, DESIGN, SPORT
KRASNOWOLSKA 58K
WARSZAWA 02-849
TEL./FAX: (+48 22) 899 12 34

NAJWIĘKSZA REALIZACJA – ”JUBILEUSZ 25-LECIA INTER CARS”
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NAJWIĘKSZA BAZA ATRAKCJI

*KREACJA I PRODUKCJA WYDARZEŃ*

38

Organizujesz event? Imprezę integracyjną? Piknik?
Sklep4event to nowoczesna platforma, w której znajdziesz wszelkie
elementy niezbędne do organizacji imprez. Począwszy od gadżetów
reklamowych, przez atrakcje na imprezy, nagłośnienie, oświetlenie,
po zaplecze techniczne czy gotowe scenariusze eventów. Organizacja
imprezy ze SKLEP4EVENT to oszczędność czasu i pieniędzy. Nie
musisz tracić czasu na czasochłonne poszukiwania poszczególnych
produktów i usług, kontaktując się z kilkunastoma podwykonawcami. Ze
SKLEP4EVENT podpisujesz jedną umowę, otrzymujesz jedną fakturę, a
my koordynujemy resztę.

Myślisz, że masz pomysł na event? My mamy lepszy!
Jesteśmy agencją eventową full-service działającą na Polskim rynku od
15 lat. Oferujemy wachlarz kreatywnych i efektywnych działań, które
są gwarancją udanego spotkania. Jesteśmy wizjonerami. Oddaj się w
nasze ręce.
Zorganizuj sobie przerwę na lunch. My zorganizujemy resztę.
Zorganizowaliśmy setki spotkań. Teraz chcemy zorganizować Twoje.

event katalog 2016

Wszystko czego potrzebujesz na Twoją imprezę znajdziesz w
SKLEP4EVENT.

Sklep4Event
ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 533 519 703
media@sklep4event.pl

Ster Event
ul. Osmańczyka 22/3, 01-494 Warszawa
tel.: 22 415 74 19, 48 502 226 243
sterevent@sterevent.pl

www.sklep4event.pl

www.sterevent.pl | www.facebook.com/sterevent
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AGENCJA MARKETINGOWA

ARTGADŻET – DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ!

EVENTY Z GADŻETAMI REKLAMOWYMI

statuetka
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To manufaktura produkująca gadżety reklamowe, rekwizyty, elementy
dekoracji i scenografii. Korzystamy z tradycyjnych technik wytwórczych
– dzięki czemu nasze produkty są lubiane i niezwykle efektowne.
Projektowane „na miarę”, z uwzględnieniem funkcji i oczekiwań klienta
docelowego, są doskonałą formą promocji i budowania dobrych relacji
z klientem. ArtGadżet ma moce przerobowe na wykonanie ok. 40
000 szt. produktu miesięcznie. Dla specjalnych klientów robimy także
ekskluzywne pojedyncze produkty.
ArtGadżet.opole to także imprezy i warsztaty artystyczne. Teatr
i happeningi, rękodzieło i rzemiosło, kultura ludowa i regionalna,
działania plastyczne połączone ze szkoleniami kompetencji – to nasza
specjalność. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeń – zadzwoń!

Jeśli szukasz firmy, która:
•
Kompleksowo zaplanuje dla Ciebie każde wydarzenie,
•
Profesjonalnie zorganizuje dowolnie wybrany scenariusz,
•
Zmotywuje pracowników,
•
Zintegruje zespół,
•
Zaskoczy nieszablonowymi atrakcjami,
•
Zbuduje pozytywny wizerunek Twojej firmy w oczach klientów,
•
Zaostrzy apetyt dzięki gadżetom reklamowym dla uczestników.
Gwarantujemy zwrot inwestycji w postaci zadowolonych klientów.
Realizujemy:
Imprezy integracyjne | Konferencje i szkolenia | Wyjazdy motywacyjne
| Eventy tematyczne.
Zapraszamy do Współpracy !
Tokantis
ul. Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa
tel.: 695 130 426
biuro@tokantis.pl

www.artgadzet.opole.pl

www.tokantis.pl
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Lothlory Maya Tomanik
ul. Buhla 11a/3, 45-626 Opole
tel.: 793 394 930
biuro@mayatomanik.pl

Agencje eventowe

GWARANCJA NAJNIŻSZYCH CEN W POLSCE!
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Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski takich gwiazd
jak: Fun Factory, C.C.Catch, Vengaboys, Nana, Captain Hollywood
Project, Real McCoy, Turbo B SNAP!, Modern Talking reloaded.
Kooperujemy na arenie europejskiej z takimi gwiazdami jak: Dj Bobo, Bad
Boys Blue, Limahl, Dr.Alban, Scorpions, Alexia, Corona, Mr.President,
Masterboy, Loona, Milli Vanilli, Savage, Samantha Fox, Arash, Alexandra
Stan, Inna, Chris Norman, Scooter, Mark OH, Francesco Napoli,
Shaggy, Bonnie Tyler, La Bouche, Ace of Base, Haddaway, Dj Tonka,
Dj Sash!, Dj Dune, Captain Jack, ATB, 2Unlimited, Shakin Stevens,
Sandra, Sabrina, Fancy, Gazebo, Lou Bega, Kate Ryan i inni.
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Jesteśmy organizatorem imprez masowych pod nazwą: Love Message
Festival (European Tour) oraz Disco Dance Festiwal.

Roland Events GmbH
tel.: 733 788 420
Biuro: 22 350 78 58
rolandevents@email.de
www.rolandevents.pl

Atrakcje eventowe

PODNIEBNA PRZYGODA MOTOPARALOTNIĄ
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Lot 2-osobową motoparalotnią pozwala doświadczyć nietypowych
emocji związanych z samym bujaniem w obłokach oraz zobaczyć
zapierające dech w piersiach krajobrazy. Amatorom podniebnych
przygód towarzyszyć będzie doświadczony pilot. Po wyłączeniu silnika
w powietrzu przez pilota, kontynuujemy lot szybujący w ciszy i w
lekkim powiewie wiatru, co pozwala delektować się pięknem krajobrazu
Warszawy i Mazowsza z lotu ptaka. Będzie to potężna dawka
pozytywnych emocji wraz poczuciem wolności. Euforia gwarantowana.
Dodatkowo leci z nami kamera, a film z Twojego lotu możesz otrzymać
tuż po wylądowaniu.
Posiadamy spore doświadczenie w organizacji lotów dla dużych grup i
firm w całym kraju. Do dyspozycji mamy kilku pilotów z motoparalotniami.
Do startu wystarczy nam zaledwie łąka, boisko.
Wymagania:
Wiek:18 - 200 lat | Waga: 40 - 110 kg | Wzrost: 120 - 195 cm
Wysokość lotu: nawet do 3000m

www.lotwidokowy.pl | ww.facebook.com/lotwidokowy
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Aero Point
ul. Górczewska 200, 01-460 Warszawa
tel.: 518 750 625
1marek@autograf.pl

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

NIEBALNE POKAZY OGNIA I ŚWIATŁA

EDUKACYJNE SEANSE POBUDZANIA WYOBRAŹNI

42
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Grupa FLOW - kreatywne i profesjonalne pokazy od 2007 roku. Główne
kierunki naszych działań:
1. Pokazy z wykorzystaniem ognia: FIRESHOW, chodzenie po węglach,
płonące napisy - profesjonalne pokazy tańca z ogniem, połączone z
animacjami dla gości. Wielokrotnie nagradzana grupa fireshow w
swoich najlepszych realizacjach.
2. Pokazy z wykorzystaniem laserów: LASERMAN
SHOW
- niepowtarzalny pokaz manipulacji laserami. Idealny na bankiety, gale,
imprezy prestiżowe.
3. Pokazy z wykorzystaniem technologii LED: LOGO SHOW - rysowanie
w powietrzu. Nowoczesny sprzęt LED, wyświetlający obrazy i napisy
podczas tańca.
4. EFEKTY SPECJALNE: dysze CO2, ciężki dym, profesjonalna
pirotechnika sceniczna, wyrzutnie konfetti. Wszystkie urządzenia
atestowane, renomowanych europejskich producentów.

Astro Arena zapewnia kompleksową obsługę imprez w zakresie
edukacji i rozrywki astronomicznej. Przenośne planetarium gwarantuje
kosmiczne emocje, a astronomiczne warsztaty spotęgują wrażenia.
Pod ciemną kopułą planetarium doświadczysz niesamowitej przygody.
Poznasz gwiazdy i gwiazdozbiory. Wspólnie z animatorami polecisz
na Księżyc. Wszystko w wielowymiarowej oprawie, z prawdziwymi
odgłosami Kosmosu.
Edukacja astronomiczna obejmuje ofertę dla organizatorów
imprez plenerowych: przenośne planetarium wraz z przygotowanym
programem rozrywkowo-edukacyjnym, obserwacje nieba przez
teleskop, multimedialne warsztaty astronomiczne dla najmłodszych
połączone z budowaniem przyrządów astronomicznych, kosmiczne
studio fotograficzne.

Agencja Artystyczna FLOW Agata Suliga
ul. Sportowa 1/1, 63-714 Kobierno
tel.: 790 472 352
biuro@flow-fireshow.pl

Astro Arena
ul. Hanki Sawickiej 39, 62-800 Kalisz
tel.: 886 262 262
radoslaw@astroarena.pl

www.flow-fireshow.pl

www.astroarena.pl | www.facebook.com/AstroArenaPL

Atrakcje eventowe

ZAPLANUJ I ZAREZERWUJ TERMIN REJSU!
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Komfortowe i niezapomniane rejsy na pokładach luksusowych
jachtów motorowych.
Oferujemy wynajem luksusowych jachtów i łodzi motorowych na wodach
śródlądowych i morskich w okolicach Zatoki Gdańskiej, polskiego
wybrzeża oraz całego Morza Bałtyckiego.
Specjalizujemy się w organizacji reprezentacyjnych i elitarnych
eventów firmowych, imprez integracyjnych, promocyjnych, sportoworekreacyjnych i turystycznych przy wykorzystaniu jachtów i łodzi
motorowych.
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Do współpracy zapraszamy firmy reklamowe, promocyjne, hotele,
pensjonaty, zajmujące się organizacją eventów, spotkań integracyjnych
oraz szkoleń. Na pokładach jachtów o bezpieczeństwo naszych gości
czuwa profesjonalna i wykwalifikowana załoga kapitańska oraz obsługa
pokładowa.

Aqua Line Service
Wynajem i sprzedaż jachtów motorowych
tel.: 22 490 42 49, 602 27 14 12
info@als24.pl
www.aqualineservice.pl

Atrakcje eventowe
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AKROBATYCZNE SHOW

MAGICZNE BARY
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Tworzymy pokazy akrobatyczno-cyrkowe, widowiska, spektakle,
które są atrakcją każdego rodzaju eventu, gali, bankietu, imprezy
okolicznościowej czy pikniku.

Na Twoim evencie nie może zabraknąć oryginalnego akcentu jakim jest
żywy bar. Spektakularny żyrandol czy wykwintne wieczorowe kreacje to
nie tylko przepiękna dekoracja a praktyczny bar, który sam podchodzi
do swoich gości.

Jesteśmy kreatywni, tworzymy z pasją i dlatego każda nasza realizacja
jest wyjątkowa, indywidualnie dopasowana do rodzaju i tematu eventu.
Długoletnie doświadczenie sceniczne oraz występy na całym świecie
pomagają w kreowaniu niebanalnych pokazów oraz atrakcji, które
poprzez zachwyt zamieniają rzeczywistość w świat magii.

Anna Filipowska
tel.: 791 160 287
filipowska.ania@gmail.com

www.annafilipowska.com

www.annafilipowska.com
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Anna Filipowska
tel.: 791 160 287
filipowska.ania@gmail.com

Atrakcje eventowe

KAWA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

grupatotal.pl

event katalog 2016
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

•

Catering kawowy w stylu Latte Art.

•

Doceń moc profesjonalnie przyrządzonej kawy.

•

Pracujemy tylko na najlepszych produktach oraz najlepszej jakości
sprzęcie.

•

Spersonalizujemy Twój event.

•

Nasz kawa smakuje wyśmienicie w każdym miejscu, w którym
jesteśmy!

•

Proponujemy również świeżo wyciskany sok i founde.

Coffee 4 You
ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice
tel.: 509 662 360
biuro@coffee4you.pl
www.coffee4you.pl

Casino
Events
casino-events.pl

casino-events.pl

Atrakcje eventowe

POKAZY ARTYSTYCZNE - OPRAWA EVENTÓW
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Jesteśmy pełnymi pasji artystami, których połączyła fascynacja
akrobatyką i tańcem. Jako duet „Delfina & Bartek” daliśmy się poznać
szerszej publiczności dzięki występom w V edycji programu „Mam
Talent”.
Wygrana w tym programie pomogła nam udoskonalić własny warsztat i
spełnić marzenia. Wszystko, co przedstawiamy, robimy dla ludzi, którzy
chcą przeżyć niezapomniane emocje. Zarażamy widzów swoją radością
i pasją, „częstujemy” magią, zaś łącząc niespotykaną choreografię i
efektowne ewolucje akrobatyczne stajemy się punktem kulminacyjnym
każdego przyjęcia, eventu, konferencji czy imprez firmowych.
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Dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb Klientów, kierując
się zawsze ich życzeniami i pragnieniami. Z ogromną starannością
tworzymy odpowiedni charakter każdej chwili.

Delfina & Bartek
tel.: 723 146 553
kontakt@delfinaibartek.com.pl
www.delfinaibartek.com.pl | www.facebook.com/DelfinaBartek

Atrakcje eventowe

OBSŁUGA EVENTÓW, CATERING BAROWY

grupatotal.pl
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

•

Niesamowite pokazy barmańskie Mistrzów Polski

•

Profesjonalny Barman gwarancją udanego Eventu

•

Agencja barmańska, którą tworzą zawodowcy

•

Posiadamy najbogatszy wybór aranżacji barowych w kraju

•

Działamy na terenie całego kraju

Extreme Bar
ul. Gliwicka 15, Katowice
tel.: 509 662 360
marketing@extremebar.pl
www.extremebar.pl

ALEKSANDERDUMAŁA
I L U Z J O N I S T A

K O N F E R A N S J E R

tel. ( +48) 502 474 372
http : //aleksanderdu mala.pl
b iu ro@ aleksanderdu mala.pl
A leks an derDu malaSH OW

Atrakcje eventowe

DJ GŁOŚNY – MUSIC – LIGHT – SHOW
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Jestem dj’em, prezenterem, konferansjerem, innymi słowy: znam się
na muzyce, dobrze wyglądam i swobodnie się wypowiadam. Od 2011
roku prowadzę eventy, bale i konferencje w języku polskim, niemieckim
i angielskim, szykownie i elegancko, profesjonalnie i z uśmiechem.
Dysponuję zapleczem technicznym i nagłośnieniowym, oddającym czysty
dźwięk w pomieszczeniach do 1000m2. Trzy niezależne aktywne zestawy
nagłośnieniowe plus markowe oświetlenie sceniczne i punktowe nadadzą
charakteru każdemu wnętrzu. W mojej ofercie znajduje się również
ekskluzywna fotobudka, która każdorazowo jest personalizowana wg
wytycznych Klienta. Dzięki technikom interpersonalnym, pozytywnemu
nastawieniu, umiejętnościom rozbawienia Gości niezależnie od wieku,
charakteru imprezy i narodowości, każdy event jest niezapomniany!

DJ Głośny
ul. Łukowska 35, 54-102 Wrocław
tel.: 725 942 280
info@djglosny.pl
www.djglosny.pl | www.zwariowanabudka.pl

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

Impresariat
THE BEST OF OPERA

MUZYCZNA SIŁA NAJLEPSZYCH EVENTÓW
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Nie ma takich słów, które mogłyby wyrazić tak wiele emocji, co muzyka.
Na przestrzeni wieków to opera najbardziej podbiła serca publiczności.
Słowo i muzyka ukazywały wspólnie głębsze znaczenie i były źródłem
podwójnej dawki przeżyć. Koncert duetu Monika Łopuszyńska (sopran)
i Aleksandra Płaczek (fortepian) to widowiskowy recital, który łączy w
sobie arie z oper i operetek, muzykę musicalową oraz pieśni klasyczne.
Te dwie niepowtarzalne osobowości przeniosą nas do rozpalonej
słońcem Hiszpanii, prezentując słynne arie Carmen. Nie zabraknie
również pieśni, które opiewają najpiękniejsze uczucie-miłość. Słynna aria
gejszy Madame Butterfly, która bez pamięci zakochuje się w oficerze
amerykańskiej marynarki wzruszy i doprowadzi do łez zgromadzoną
publiczność.

Pod jedną marką zebraliśmy skondensowany wybór najwyższej
klasy polskich zespołów coverowych na eventy, gale, pikniki i inne
spotkania biznesowe. Nasze zespoły prezentują bardzo różne style i
gatunki muzyczne, wśród których każdy organizator bez problemu
znajdzie i idealnie dopasuje najlepszą muzykę na swoje potrzeby. Od
dyskoteki na rockowo w wykonaniu doskonałych TONYS., poprzez
bombę energetyczną w postaci żeńskiego składu pięknych LEJDIS,
poprzez fenomenalną grupę wokalną VOICES czy taneczne klimaty
jazzowo-klubowe MOONLIGHT z filigranową Kasią Lisowską, po męskie
blues-rockowe granie STICKY FINGERS dla prawdziwych koneserów
gatunku. Wszystkie nasze zespoły grają wyłącznie live! Na życzenie
zapewniamy nie tylko doskonałą muzykę, ale również pełną technikę
koncertową.

Evergreen Music
Marcin Krzyżewski
tel.: 601 266 263
koncerty@evergreenmusic.pl

www.cultura.org.pl

www.evergreenmusic.pl
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Impresariat / Fundacja Cultura Animi
ul. Wrzeciono 12N, 01-961 Warszawa
tel.: 503 073 708
biuro@cultura.org.pl
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POZNAJ NOWY SMAK REKLAMY

FLAIR PLAY - KREUJEMY ROZRYWKĘ
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JABŁKA Z NAPISAMI.pl
Firma zajmuje się produkcją reklamy o nowym smaku. Produkujemy oraz
dostarczamy jabłka z dowolnym napisem lub logotypem dla potrzeb
biznesu i reklamy. Jabłka jako niecodzienny i zaskakujący produkt
reklamowy stanowi świetny nośnik reklamy, wywołujący u odbiorców
uśmiech na twarzy oraz zaskoczenie. Dodatkowym atutem Jabłek
z Napisami jest to, że nadają się do spożycia.
Zapraszamy do współpracy szerokie grono agencji reklamowych,
agencji eventowych, hoteli, firm cateringowych oraz indywidualnych
przedsiębiorców i konsumentów.

Agencja Flair Play – wielokrotni zwycięzcy i finaliści największych polskich i
zagranicznych zawodów barmańskich. Flair Play jest agencją barmańską
zajmującą się kompleksową obsługą imprez w kraju i zagranicą. Stanowi
odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie na profesjonalne agencje
cocktail-cateringowe, wprowadzając jednocześnie nową jakość poprzez
unikatowe i pełne pasji podejście do barmaństwa. We własnym zakresie
przygotowują receptury na różnego rodzaju składniki, pozbawiając
swoje kompozycje konserwantów i sztucznych barwników. Pokazy
Flair, które są niewątpliwie ich wizytówką, doskonale sprawdzą się jako
główny punkt programu imprezy. Zawsze w pełni dopasowują się do
klimatu i indywidualnych potrzeb każdego wydarzenia. Zapraszamy do
kontaktu :)
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Chcesz zobaczyć swoje logo na jabłku – napisz lub po prostu zadzwoń
do nas. Zapraszamy do owocnej współpracy.
Creavi Sławomir Zieliński
Gośniewice 51A, 05-660 Warka
tel.: 509 825 478
info@jablkaznapisami.pl

Flair Play
ul. Wilcza 51/62, 02-679 Warszawa
tel.: 531 555 233
biuro@flair-play.pl

www.jablkaznapisami.pl

www.flair-play.pl
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FOTOBUDKA ATRAKCJA NA KAŻDY EVENT!

VISUAL ART SHOW STUDIO IN EUROPE
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5 lat doświadczenia na rynku.
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CO NAS WYRÓŻNIA:
Jesteśmy liderem produkcji oraz wynajmu fotobudek/fotokabin: autorski
projekt od konstrukcji po oprogramowanie. Oferujemy wynajem krótko
i długoterminowy do kilkudziesięciu urządzeń jednocześnie: ponad 50
identycznych fotobudek na terenie całego kraju (CLASSIC | BOX).
Nasze urządzenia to doskonała atrakcja jak i narzędzie marketingowe na
wszelkiego rodzaju eventy: akcje promocyjne, targi, kongresy, imprezy
integracyjne, szkolenia. Proponujemy indywidualny branding urządzenia
jak również design obudowy, personalizacja software, personalizacja
zdjęć, technologię GREEN SCREEN, udostępnianie zdjęć poprzez
SOCIAL MEDIA, EMAIL czy też SMS. Gwarancja wykonania usługi na
najwyższym poziomie - ponad 1000 realizacji.

Zadebiutowaliśmy w 2009 roku. Dzisiaj jesteśmy światowymi
mistrzami Visual Art Show! Efektowne techniki, zaskakujące efekty,
oryginalne, magiczne, emocjonujące „show” w wykonaniu uznanej w
świecie artystki, gwiazdy MAM TALENT 2013 - Tetiany Galitsyny!
Animacji KOLOROWYM PIASKIEM
|
Animacji ŚNIEGIEM |
Animacji ŚWIATŁEM
Żywe, barwne, dynamiczne widowiska łączące taniec, muzykę i sztukę
w wykonaniu gwiazdy MAM TALENT 2015, niezwykle utalentowanego
ukraińskiego artysty - Vlodyra!
SPEED PAINTIG | STAR SHOW
Fakty mówią za nas: 3000 widowisk na prestiżowych scenach w
32 krajach na 5 kontynentach, 26 zwycięstw w międzynarodowych
konkursach. Nasze widowiska to „clou programu”. Niepowtarzalna,
elegancka i zaskakująca atrakcja każdego wydarzenia.

Fotobudka Polska
ul. Czernicka 2, 44-280 Rydułtowy
tel.: 731 572 972
kontakt@foto-budka.pl

Galitsyna Art Group
ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa
tel.: 881 316 427
office@galitsyna-show.com

www.foto-budka.pl

www.galitsyna-show.com
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FAZA B – SPEŁNIAMY MARZENIA …
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Firma FAZA Be jest odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie
tematyką szeroko rozumianego team buildingu. Wychodzimy naprzeciw
pracowniczej integracji, zwiększenia motywacji i poprawy relacji
panujących w firmie, co w połączeniu ze świetną zabawą, daje gwarancję
realizacji tych celów. Od początku prowadzenia naszej działalności,
szczególny nacisk kładziemy na jakość oferowanych usług oraz stałe
rozszerzanie katalogu dostępnych atrakcji. PR zaczyna się w domu,
dla tego warto zadbać o potrzeby swoich pracowników i zainwestować
w poprawę ich umiejętności komunikacyjnych oraz jakość wzajemnych
relacji. Nasza praca to nasza pasja, dlatego nie boimy się odważnych,
nowych rozwiązań. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, bo wyznajemy
zasadę, że ograniczenia istnieją tylko w ludzkich umysłach. Naszym
celem jest wyjść z Misją Integracji poza sale szkoleniowe.

Faza Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 14/16, 02-767 Warszawa
tel.: 666 666 979, 22 535 35 77
info@faza.be
www.faza.be

POKAZY

EVENTY

WYKWALIFIKOWANA
KADRA
INDYWIDUALNE INSTRUKTORÓW

LOTY OD 100 ZŁ

SPRZEDAŻ
I SERWIS
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ICE EVOLUTION RZEŹBY Z LODU

64

grupatotal.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

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.
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Zamrozimy, wykonamy, dowieziemy i zachwycimy :)

Ice Evolution
ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec
tel.: 504 094 151
marketing@iceevolution.pl
www.iceevolution.pl
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KNOOCKER - WŁĄCZ SIĘ DO GRY!
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Knoocker to jedyny w swoim rodzaju system interaktywnej rozrywki
łączący sport z wirtualną rzeczywistością. Unikalny sposób grania w
Knoocker polega na użyciu dowolnej piłki jako kontrolera gry. Gracze
mają za zadanie trafiać w animacje komputerowe pojawiające się na
interaktywnej ściance. W tym samym czasie w Knoocker może grać
nawet kilkanaście osób na raz.
System Knoocker to również wygodna w transporcie mobilna,
składna, konstrukcja z kółkami mieszcząca się w case. Z łatwością
można przemieszczać Knoocker między różnymi lokalizacjami czy
też dowolnie aranżować wnętrza. Knoocker idealnie sprawdza się
podczas organizacji eventów dla dzieci, imprez integracyjnych, imprez
okolicznościowych, pikników rodzinnych, festynów czy różnego rodzaju
wydarzeń sportowych. Zapraszamy do zabawy z Knoocker!

www.knoocker.com
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Knoocker Sp. z o. o
ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań
tel.: 691 343 296
biuro@knoocker.com
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KS MOVEMENT – WIDZIMY MOŻLIWOŚCI!

ŁUKASZ GRANT MAGIC SHOW, DUŻA ILUZJA
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Pierwszy w Polsce pokaz LED SHOW z wykorzystaniem elementów
parkour, akrobatyki oraz freerunningu. Pełen ekstremalnych wrażeń,
dynamiki, unikalnych umiejętności. Jedyne w swoim rodzaju show, które
zaspokoi i zaciekawi widzów – absolutna nowość na rynku! Możliwość
wzięcia udziału w pokazie od 3 do 7 osób!
Klub Sportowy Movement działa od 2011 roku, i ma za sobą już
ponad 300 pokazów na terenie całej Polski. W swojej ofercie posiadamy
również możliwość prowadzenia warsztatów z parkour, freerunning.
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Na co dzień mieścimy się na Movement Arenie. Jest to pierwszy obiekt
w Polsce z wewnętrzną strefą parkour połączoną z parkiem trampolin.
Świetne miejsce na tzw. teambuilding. Zapraszamy do Gdańska! Więcej
szczegółów na www.movementarena.pl.

Iluzja Łukasza Granta jest znakomitą rozrywką dla Twojego wydarzenia.
Niezależnie od tego, gdzie odbywa się impreza - przygotuj się na
niesamowite przedstawienie! Zaskakujące sztuczki sprawią, że Twoi
goście nie zapomną tego przez długi czas. Będę nie tylko publicznością.
Łukasz wykonuje triki z udziałem widzów. To pomaga stworzyć bardzo
żywiołowe przedstawienie. Spektakle są idealne dla wydarzeń, które
chcą dodać „coś specjalnego”, magicznego, co daje niezapomnianą
atmosferę. To show, które pobudza wyobraźnię i zmysły wszystkich
osób. Interaktywne i energiczne show jest gwarancją uśmiechu i emocji.
Innowacyjne podejście do sztuki iluzji dostarcza niezapomnianych wrażeń.
Repertuar Łukasza jest jednym z najbardziej popularnych w Polsce.
Zarezerwuj termin zanim zniknie!

Klub Sportowy Movement
ul. Niwki 12, 80-731 Gdańsk
tel.: 798 708 808
marketing@ksmovement.pl

Łukasz Grant Iluzjonista
Warszawa, Cała Polska
tel.: 698 085 255
lukasz@grant.com.pl

www.ksmovement.pl

www.grant.com.pl
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W ZIELONYM CENTRUM WARSZAWY

Atrakcje eventowe

WYNAJEM KOSTIUMU DINOZAURA
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Myślimy, że cała sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej z korzyścią
dla Ciebie, gdy wypełnisz rebus na stronie kuzniagolfa.pl

Oferujemy atrakcję w postaci kostiumu chodzącego dinozaura wraz
z obsługą kostiumu i animatorem zabawy. Kostium jest długi na 4
i wysoki na ponad 2 metry. Wykonany został ze specjalnego
elastycznego materiału, który sprawia, że dinozaur wygląda jak żywy.
Dinozaur jest ruchomy. Może chodzić, biegać, tańczyć, machać ogonem
i poruszać głową. Pysk otwiera i zamyka się, a Dino ryczy jak prawdziwy
dinozaur sprzed 60 milionów lat. Strój jest noszony przez operatora
i prowadzony na smyczy przez animatora w stroju paleontologa. Dino
wzbudza ogromne zainteresowanie wszędzie tam gdzie się pojawi.
Może być rozrywką na urodzinach dziecka, przyciągać uwagę podczas
promocji produktu czy stanowić obiekt do selfie podczas imprez
w galeriach handlowych, festynach i innych wydarzeniach.

Kuźnia Golfa Pole Mokotowskie, Wójcik Szkoła Golfa
ul. Rokitnicka 4, Warszawa
tel.: 514 867 422
trenergolfa@gmail.com

Jurassic Event
ul. Płocka 44, 96-500 Sochaczew
tel.: 797 582 595
biuro@jurassicevent.pl

www.kuzniagolfa.pl | www.wojcikgolf.pl

www.jurassicevent.pl
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ORGANIZACJA IMPREZ - WYNAJEM ATRAKCJI

TWOJA AGENCJA ARTYSTYCZNA
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą atrakcji na wszelkiego
rodzaju imprezy.

Kilkutysięczna impreza, piknik firmowy, czy mniejsze spotkanie w gronie
znajomych?

W swojej ofercie posiadamy min: Cash Box-łapanie pieniędzy na czas,
płukanie złota, ogromne Angry Birds, mini auta, popcorn z logiem firmy,
dmuchańce, kule wodne, eurobungee, byka rodeo, nagłośnienie oraz
profesjonalnego konferansjera. To tylko kilka propozycji z naszej oferty.
Szeroki asortyment pozwala nam na dobór atrakcji nawiązujących do
tematyki imprezy. Od ponad 15 lat nasze atrakcje zapewniają rozrywkę
podczas imprez targowych, eventów marketingowych, pikników
pracowniczych, festynów, akcji promocyjnych, Dnia Kobiet, Dnia
Dziecka, imprez Mikołajkowych itp. Zapraszamy do kontaktu - działamy
na terenie całego kraju.

Uczynimy Waszą imprezę wyjątkową.
doświadczenie to nasze atrybuty.

Profesjonalizm,

pasja,

Oferujemy animacje dla dzieci, szczudlarzy, warsztaty i pokazy żonglerki,
pokazy iluzji, fireshow w stylu arabskim i oczywiście piękne kostiumy.

Mini Cars Grzegorz Tetzlaff
ul. Wrząca 15/9, 64-980 Trzcianka
tel.: 888 818 208
zabawa.pila@op.pl

Mirabilo
Toruń, Bydgoszcz, cała Polska
tel.: 604 448 066
mirabilo@poczta.pl

www.atrakcjeimprezy.pl

www.mirabilo.pl

Atrakcje eventowe

Atrakcje eventowe

mimprez

strzowie
im
i

PIASKIEM OPOWIEMY TWOJĄ HISTORIĘ

MOBILNY TUNEL AERODYNAMICZNY
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Atrakcja, która podbija cały świat i każdego dnia zyskuje coraz większą
popularność na rynku eventowym. Malowanie piaskiem to oryginalna
sztuka, która łączy w sobie harmonię światła, piasku i muzyki. Palce
artystki tańcząc na szkle, przekształcają fale piasku we wspaniale
obrazy.

Mobilny Tunel Aerodynamiczny – symulator lotów, który pozwala
ludziom poczuć się wolnym, gwarantując przy tym wysoki poziom
bezpieczeństwa!

Widowisku towarzyszy akompaniament, który w połączeniu z kolejnymi
piaskowymi obrazami na ekranie pozostawia niezatarte wrażenia
i zapada w pamięć publiczności.

Klientów indywidualnych – jako niezapomniane przeżycie prezentowe
Agencji Eventowych i Hoteli – jako wyjątkową atrakcję na imprezy
firmowe
Firm, miast i domów mediowych – jako unikalne narzędzie promocji
Branży filmowej – szerokie zastosowanie przy efektach specjalnych

Zaufali Nam: Orange, Tauron, Energa, Siemens, PGE. ZAUFAJ I TY.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

Mistrzowie Imprez / Aerotunel
ul. Gassy 26A, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel:. 604 777 999
info@mistrzowieimprez.pl

www.malowaniepiaskiem.com

www.aerotunel.pl | www.facebook.com/aerotunelpl
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Malowanie Piaskiem
tel.: 691 112 600
biuro@malowaniepiaskiem.com
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MONSTER TRUCK – MOC MOŻLIWOŚCI!

ROZŚWIETLIMY TWÓJ EVENT
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Monstrualne przeżycia w zasięgu ręki! Sprawdź, jak poradzisz sobie za
kierownicą niepowtarzalnego, zapierającego dech w piersiach Monster
Trucka! Oferujemy naukę jazdy na naszym specjalnym torze, jak również
kompleksowy wynajem na potrzeby event marketingowe. Jazda po
ciężkim terenie i po dachach samochodów nie stanowi żadnej trudności
dla naszego „Maluszka”!
Zachęcamy do zapoznania się z różnorodnymi formami wykorzystania
naszego 3,5-metrowego Monstrum:
•
Monster Truck Show – jazda pokazowa w naszym wykonaniu,
tratowanie wraków!
•
„Taxi” – przejażdżki dla Uczestników eventu
•
Nauka Jazdy dla Klientów – również w formie indywidualnej
(vouchery prezentowe)
•
Marketing i PR – oryginalny pojazd reklamowy (RoadShow, mobilna
scena itp.)

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

Mistrzowie Imprez / Monster Truck
ul. Gassy 26A, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 604 777 999
info@mistrzowieimprez.pl

Malowanie Światłem
tel.: 691 112 600
biuro@malowanieswiatlem.eu

www.monster-truck.org | www.facebook.com/MonsterTruckOrg

www.malowanieswiatlem.eu
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CAŁOROCZNE ATRAKCJE Z LODU
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NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE
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OSTRE CIĘCIE TO:
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•
•
•
•
•

Spektakularny, artystyczny pokaz rzeźbienia Ice Show
Dekoracyjne rzeźby z lodu
Funkcjonalne Bary Lodowe
Konstrukcje przestrzenne
Szkolenia i Warsztaty rzeźbienia

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

Adam Pieśniewski Ostre Cięcie
ul. 3 Maja 30 lok. 6, 41-200 Sosnowiec
tel.: 606 202 722
adam@ostre-ciecie.pl

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

www.ostre-cięcie.pl | www.ice-show.eu

www.pokazyakrobatyczne.pl

ATRAKCJA MUZYCZNA DLA KAŻDEGO I NA KAŻDY EVENT!

Mash Machine – jest urządzeniem muzycznym, które przykuwa uwagę
każdego – wizualnie i dźwiękowo! Wciąga w interakcję i łamie bariery
międzyludzkie bez względu na rodzaj eventu.
...na targi, przerwę kawową, konferencję, wieczór, teambuilding, promocję,
road show, imprezy clubbingowe czy oﬁcjalną galę – wszystko zależy od
kreatywności organizatora!
Dla każdego! Bez doświadczenia! W pierwszej chwili przemieni
użytkownika w prawdziwego performera muzycznego – wystarczy położyć
kontroler i już gra… A gdy go przesuniemy, dodamy kolejny - magia…
bez doświadczenia tworzymy muzykę – samemu lub równocześnie
z innymi osobami. Odwiedź stronę www i sprawdź jak to działa!

Mash Machine Polska
(wynajem, sprzedaż):

Mateusz
+48 7992 14441
mateusz@mashmachine.pl
www: mashmachine.pl
facebook: MashMachinePolska
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CENTRUM KARTINGOWE POLE-POSITION

TOR OFF-ROAD DRIVE-POSITION
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Zapraszamy serdecznie do Centrum Kartingowego Pole-Position
JANKI. Przygotowaliśmy nowy, światowej klasy tor, zlokalizowany
w Jankach koło Warszawy. Działamy w branży kartingowej już od 9 lat
– najdłużej na warszawskim rynku.
Tor w Jankach to ponad 350 metrów trasy w klimatyzowanej hali
o powierzchni 3000 m2. W okresie letnim wydłużamy tą konfigurację
poprzez wyjazd toru na zewnątrz hali. Oferujemy również komfortowo
wyposażone sale konferencyjne, przeszkoloną widownię na 100 osób
oraz przestronny parking.
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W naszym obiekcie oferujemy nowoczesne gokarty marki DINO o mocy
6,5 KM i pojemności 200ccm, gokarty dla dzieci i gokarty dwuosobowe
dla najmłodszych oraz osób niepełnosprawnych.

Tor off-road Drive Position to pierwszy w Polsce obiekt sportowoeventowy o łącznej powierzchni ponad 50 000 metrów kwadratowych,
w którym mogą Państwo skorzystać z 4 specjalnie przygotowanych
torów: dla samochód 4x4, quadów, motocykli oraz gokartów, dzięki
wspólnej lokalizacji z Torem Kartingowym Pole-Position Janki.
Dzięki dużej liczbie przeszkód, dysponujemy trasami o różnym poziomie
trudności i charakterystyce, dostosowanymi zarówno dla amatorów,
jak i tych bardziej wymagających Klientów.
Na miejscu czekają na Państwa również: sala konferencyjna,
klubokawiarnia, zaplecze cateringowe i sanitarne, myjnia, szatnie oraz
przestronny parking.
Nasz obiekt to również idealne miejsce do organizacji imprez
integracyjny, gwarantujący duży wybór atrakcji, rywalizację i sportową
adrenalinę.

Centrum Kartingowe Pole-Position JANKI
ul. Graniczna 15, Sękocin Stary
tel.: 606 339 338
janki@pole-position.pl

Drive-Position
ul. Graniczna 15, Sękocin Stary
tel.: 606 339 338
janki@pole-position.pl

www.pole-position.pl

www.pole-position.pl
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NOWY PARK LINOWY HIGH-POSITION

CENTRUM KARTINGOWE POLE-POSITION
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Park linowy High-Position jest zlokalizowany w Warszawie na Fortach
Bema, w doskonałym miejscu do aktywnego wypoczynku dla całej
rodziny. Nasz park to ponad 60 atrakcji zlokalizowanych na terenie
o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych. Przygotowaliśmy
atrakcje zarówno dla początkujących jak i bardziej zaawansowanych!
Znajdziecie u nas 3 trasy o zróżnicowanym poziomie trudności oraz
długości. Jako jeden z nielicznych parków w Polsce posiadamy europejski
certyfikat bezpieczeństwa TUV, co zapewnia najwyższy poziom
produktu. Proponujemy organizację zabawy dla osób indywidualnych
jak również dla grup i firm. Zapraszamy do zabawy 7 dni w tygodniu.

Nasz obiekt na Bemowie już na stałe wpisał się w kartingową mapę
Warszawy i Polski. Na chwile obecną jest to najdłużej działający tego
typu obiekt w stolicy. Jednocześnie oferujemy najdłuższy tor kartingowy
w Warszawie - Centrum Kartingowe Pole-Position BEMOWO to ponad
kilometr gokartowej zabawy!
Dodatkowym atutem jest nasza lokalizacja - sąsiedztwo c.h. Bemowo,
kręgielni i kina sprawia, że nasi klienci mogą zaplanować sobie wieczór
pełen atrakcji.
Zorganizujesz u nas imprezę firmową, event, urodziny, wieczór
kawalerski lub panieński, a twoje dziecko pozna tajniki jazdy gokartem
uczestnicząc w akademii kartingu pole-position.

Centrum Kartingowe Pole-Position BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 126, Warszawa Bemowo
tel.: 512 597 587
bemowo@pole-position.pl

www.high-position.pl

www.pole-position.pl
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Park Linowy High-Position
ul. Obrońców Tobruku 11, Warszawa Bemowo
tel.: 600 334 774
biuro@high-position.pl
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NAJLEPSZE COVERY ROCKOWE

NADRUKI NA KOSZULKACH NA ŻYWO

ROCKANDROLL
NA TWOIM EVENCIE
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•
•
•
•

ZESPÓŁ COVEROWY
DUET AKUSTYCZNY
KONFERANSJER
DJ

proponujemy:
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•
•
•
•
•
•

koncerty coverów rockowych
koncerty akustyczne (bankiety, imprezy ogniskowe)
obsługę konferansjerską
obsługę prezentera muzycznego
karaoke z podkładami
karaoke z zespołem na żywo (występ na scenie)

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. W naszej pracowni wykonujemy zamówienia już od 1
szt. także na materiałach dostarczonych przez klientów.

Banda Łysego
Trakt 26, 05-152 Kazuń Bielany
tel.: 502 823 365
bandalysego@bandalysego.pl

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

www.bandalysego.pl

www.projektant-nadrukow.pl

Jesteśmy zespołem ludzi, których zadaniem
jest stworzenie dla Państwa niezapomnianej
i jedynej w swoim rodzaju imprezy firmowej
czy kulturalnej.
Współpracujemy z wybitnymi specjalistami
w dziedzinie choreografii, scenografii,
oświetlenia, nagłośnienia, prowadzenia imprez.

Zapraszamy do współpracy!
SOFTGREEN Sp. z o.o.
e−mail: office@softgreen.pl
tel. +48 609 976 572 www.softgreen.pl
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PHOTO-ROOM ALTERNATYWA DLA FOTOBUDKI
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PHOTO-ROOM to mobilne studio fotograficzne, gdzie profesjonalnie
robimy zdjęcia gościom i ich przyjaciołom. Każdy na miejscu otrzymuje
wydrukowaną fotografię.
Żeby uatrakcyjnić zdjęcia PHOTO-ROOM wyposażony jest w szereg
wesołych i/lub tematycznych akcesoriów, między innymi są to: peruki,
kolorowe - różnokształtne okulary, hawajskie kwiaty, czapki i wiele
innych, np. związane z profilem imprezy.
Zdjęcia w formacie 13x10 cm zostają wywołane natychmiast na
miejscu w PHOTO-ROOMie.
Każde zdjęcie przechodzi ekspresową postprodukcję w programie
Photoshop - jest przygotowane do umieszczenia logo imprezy/
wydarzenia czy innego tekstu.
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Te same zdjęcia można następnie umieścić w mediach społecznościowych,
co może podnieść ich atrakcyjność dla odwiedzających.

RLK
ul. Damrota 47/3, 41-800 Zabrze
tel.: 508 263 424, lukasz@photo-room.pl
ul. Narutowicza 34/14, 20-016 Lublin
tel.: 508 263 424, krzysztof@photo-room.pl
www.photo-room.pl
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EXTREMALNE POKAZY ROWEROWE

WYSTĘPY MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY ARTYSTÓW
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Showrowerowe.pl – mistrzowie Polski i Europy w Trialu rowerowym
Oferujemy: Niezwykłe, extremalne widowisko rowerowe na mistrzowskim
poziomie, akrobacje z udziałem publiczności, warsztaty szkoleniowe,
Mini tor Trial dla najmłodszych.
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Pokazy wykonują: DAWID PIETRZAK – profesjonalny zawodnik klasy
mistrzowskiej, reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski, w tym kilka razy złoto w drużynie. Brązowy medalista Pucharu
Europy. FILIP MRUGAŁA – profesjonalny zawodnik klasy mistrzowskiej
międzynarodowej, V –ce Mistrz Świata i Europy, kilkukrotny Mistrz
Polski. Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników na świecie.
Posiadamy własny tor przeszkód, który może posłużyć jako powierzchnia
reklamowa. Emocje gwarantowane!

Jako młodzieżowy Teatr Cyrkowy CYRKLAND prezentujemy znane bajki
i baśnie w reżyserii i choreografii cyrkowej. Oferujemy Państwu pełną
oprawę artystyczną imprez, eventów, balów, imprez plenerowych,
imprez tematycznych. Wśród naszych młodych artystów znajdziecie
Państwo uczestników i półfinalistów trzech edycji programów „Mam
Talent”. Programy prowadzone są przez profesjonalnego konferansjera
iluzjonistę. Akrobatyka, ekwilibrystyka, żonglerka, iluzja, akrobatyka
napowietrzna, to tylko niektóre elementy pokazów, które można oglądać
w trakcie programów. Ponadto posiadamy własny (biały) namiot cyrkowy
do wynajęcia wraz z obsługą techniczną. Dodatkowo proponujemy pełne
profesjonalne pokazy iluzji kontaktowej wraz z animacjami tanecznymi.

Showrowerowe.pl
tel.: 505 315 093
info@showrowerowe.pl

Stowarzyszenie Ludzi Cyrku CYRKLAND
58-535 Miłków 26 c
tel.: 757 610 576, 500 101 671
Iluzjonista MATX: 504 372 974

www.showrowerowe.pl

www.cyrkland.eu

Atrakcje eventowe
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WYNAJEM AUT ZABYTKOWYCH

84

Świadczymy usługi wynajmu trzech zabytkowych aut: Citroena 11 BL
z 1947 roku, Warszawy M 20 z 1962 roku- garbuski i Mercedesa
„skrzydlaka” z 1962 roku i jednego kultowego motocykla Junaka M 10
z przyczepką z roku 1963.
Nasze pojazdy urozmaicają:
•
•
•
•
•

śluby i imprezy okolicznościowe,
pikniki, zloty i gale,
targi, konferencje i szkolenia,
imprezy promocyjne i eventy,
sesje filmowe i fotograficzne
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Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań i projektów.

Marian Gawęcki
ul. Wiązowa 16, 43-100 Tychy
tel.: 606 652 768 / Tomasz Tutaj
ttutaj@poczta.onet.pl
www.oldtimer.tychy.pl

Atrakcje eventowe
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TWOJE OGNISTE ATRAKCJE

ZOSTAŃ BOHATEREM AKCJI !
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Mobilne Kino 5D to nowoczesna forma rozrywki i doskonałe narzędzie
promocji, pozwalające na dotarcie do szerokiego grona odbiorców w
dowolnym miejscu. W 16-sto osobowej sali kinowej widz odbiera filmy
wieloma zmysłami (obraz 3D + efekty specjalne). Istnieje możliwość
indywidulanej wizualizacji kina, wyświetlania filmu klienta oraz doboru
efektów specjalnych. Do dyspozycji telebim zew. Zapewniamy wysoką
jakość usług (produkt polski). Nagrodzone, jako Najlepszy produkt
Targów Event 2011 w kategorii atrakcje eventowe!
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Symulator dachowania to urządzenie, którego celem działania
jest odwzorowanie sytuacji wypadkowej. Zostało indywidualnie
zaprojektowane, aby realistycznie a przede wszystkim bezpiecznie
oddać sytuację dachowania samochodu. Polecamy – nie tylko kierowcom!

Nam-Tara istnieje od 2008 roku. W tym czasie mieliśmy przyjemność
wykonać kilkaset pokazów na scenach ogólnopolskich oraz europejskich.
Od początku naszej działalności skupialiśmy się na stworzeniu
niezapomnianego show. Dzięki tak bogatemu doświadczeniu,
profesjonalnej obsłudze oraz otwartości na nowe wyzwania jesteśmy
jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm zajmujących się sztuką
manipulacji ogniem oraz światłem.
OFERUJEMY POKAZY TYPU:
•
•
•
•

Teatr Ognia
Fireshow
Lightshow
Logoshow

5-D Co za kino
ul. Chabrowa 6/12, 21-040 Świdnik
tel.: 509 839 168
kontakt@mobilnekino5d.pl

Teatr Ognia NAM-TARA
41-500 Chorzów
tel.: 726 310 349
biuro@nam-tara.pl

www.mobilnekino5d.pl

www.teatrognia.pl

Atrakcje eventowe

NAJCIEKAWSZA OPRAWA ARTYSTYCZNA

Atrakcje
eventowe
Obsługa
eventów

MELLROSE - MODEL & HOSTESS MANAGEMENT
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Piaskowe Animacje, Malowanie Światłem oraz Starlight Show (Gwiezdny
Portret). Jesteśmy grupą artystów, potrafiących wykreować oryginalne
i wyjątkowe show na każdą okazję. Do osiągnięcia efektownego pokazu
łączymy takie dziedziny jak: sztuka, malarstwo, animacja, rysunek w
najciekawszej formie, a wszystko to zostaje dodatkowo dopełnione
starannie dobranym podkładem muzycznym lub muzyką na żywo co
potęguje efekt niezapomnianego show. Nasze występy docenili odbiorcy
z całej Europy jak i dalekiego Wschodu, gdzie wielokrotnie odbywały się
nasze występy.
Idealna oprawa artystyczna na imprezy firmowe, uroczyste gale,
reklamę produktu, rozdanie nagród, konferencje, wesela oraz imprezy
tematyczne. Nasze pokazy są oryginalną oprawą artystyczną tworzoną
indywidualnie dla Klienta.

NASZA OFERTA:
•
Wynajem hostess, modelek i promotorów
OBSZARY W JAKICH DZIAŁAMY:
•
eventy, konferencje i bankiety
•
animacje, degustacje i samplingi
•
gale i premiery
•
targi oraz imprezy plenerowe
•
pokazy mody
•
sesje zdjęciowe i kampanie reklamowe.
Nasze projekty realizujemy na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu.
Agencja Mellrose
ul.Grójecka 59/63 m 36, 02-094 Warszawa
tel.: 603 366 377
kontakt@mellrose.pl

www.xmusicon.com | www.piaskoweanimacje.pl

www.facebook.com/AgencjaMellrose | www.mellrose.pl
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Xmusicon Ltd
606 437 773, 735 299 522, 606 587 375
office@xmusicon.com
biuro@piaskoweanimacje.pl

Obsługa eventów
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PROFESJONALNA FOTOGRAFIA SPORTOWA

BIZNESOWY PERSONEL NA TWOJE WYDARZENIE
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Agencja Fotografii Sportowej KamPas Sport zajmuje się wykonywaniem
profesjonalnych fotorelacji z różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.
Mamy doświadczenie w fotografowaniu eventów sportowych rangi
międzynarodowej jak i ogólnopolskiej. Obsługujemy również branżowe
imprezy sportowe.
Fotografujemy następujące dyscypliny: piłka nożna / piłka halowa, tenis
ziemny, narty, siatkówka / siatkówka plażowa, sporty walki, piłka ręczna,
badminton, sporty motorowe, lekka atletyka, inne: teambulding,
imprezy integracyjne.
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Dokumentacja fotograficzna z eventu to wizytówka organizatora.
Agencję
Fotografii
Sportowej
KamPas
Sport
wyróżnia
profesjonalizm, zaangażowanie, doświadczenie. Fotografujemy m.in.
superteleobiektywem 400mm f.2.8. Zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy profesjonalną agencją promocyjną i zajmujemy wynajmem
personelu do obsługi eventów. Dzięki zaangażowaniu i pasji, jakie
wkładamy w naszą pracę oferujemy usługi na najwyższym poziomie.
Łączymy doświadczenie w branży z nowoczesnym podejściem.
Przykładamy dużą wagę do oczekiwań Klienta, dlatego każde zlecenie
realizujemy w oparciu o indywidualne wymagania.
OFERUJEMY WYNAJEM: hostess, modelek, fordanserek, animatorek.
ORGANIZUJEMY: pokazy mody, eventy, akcje promocyjno-reklamowe,
castingi, sesje zdjęciowe.
Działamy na terenie całej Polski, a także UE.

Agencja Fotografii Sportowej KamPas Sport
ul. Spacerowa 16, 43-340 Kozy (k. Bielska-Białej)
tel.: 790 324 600
kampas-sport@wp.pl

Agencja Hostess i Modelek Biznesshow
Warmia Towers, ul. Barczewskiego 1 lok. 52, 10-061 Olsztyn
tel.: 506 152 562, 502 941 504
biuro@biznesshow.pl

www.kampas-sport.eu

www.biznesshow.pl | www.facebook.com/biznesshow

Obsługa eventów

25 LAT TRADYCJI

90

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

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

Obsługa eventów

DELI CATERING - EVENT FOOD CREATIONS

94

event katalog 2016

DELI Catering oferuje profesjonalną obsługę cateringową na terenie
całej Polski, niezależnie od miejsca i ilości osób. W DELI Catering od
samego początku zaangażowany jest Bartłomiej Czerwiński, wieloletni
szef kuchni, projektant i znawca kulinariów. Jako pierwsi zdefiniowaliśmy
termin i obszar Kulinariów Eventowych, czyli rozwiązań cateringowych
dedykowanych różnego rodzaju wydarzeniom oraz imprezom. Kulinaria
Eventowe dotyczą wszelkich elementów serwowanych podczas
dowolnego wydarzenia. Podstawową różnicą pomiędzy tradycyjnym
cateringiem a Kulinariami Eventowymi jest fakt, że są to pozycje, które
nie wywodzą się z tradycyjnej gastronomii i kuchni, tylko są specjalnie
opracowywane pod kątem aspektów wizualnych, walorów smakowych
oraz doboru składników i wartości odżywczych.

Food Design Sp. z o.o.
ul. Algierska 17D, 03-977 Warszawa
tel.: 884 347 847
catering@delicatering.pl
www.delicatering.pl

Sztuka cateringu
jest jak sztuka
tworzenia biżuterii.
Mazurkas Catering 360°

WWW.CATERING.MAZURKAS.PL

Obsługa eventów

GASTRO MAGIC SERVICE
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Gastro Magic Service to profesjonalna wypożyczalnia sprzętu
gastronomicznego, bankietowego i cateringowego. Największa
wypożyczalnia w kraju z najszerszą ofertą sprzętową pozwoli na
zorganizowanie każdego rodzaju wydarzenia. Zwroty i odbiór 24h!
Asortyment: szkło, porcelana, sztućce, krzesła, stoły, obrusy, grille,
namioty, szatnie, podgrzewacze, ekspresy do kawy, wyciskarki do
pomarańczy, piece, urządzenia do transportu, lód i wiele innych.
Obsługa w zakresie: doradztwa, dostawy, wniesienia, rozstawienia,
stewardingu, obsługi kelnerskiej.
Obszar działania: cała Europa
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Wśród posiadanego sprzętu są m.in. takie marki jak: Rosenthal,
Versace, Villeroy&Boch, Chef&Sommelier, Steelite, Riedel, Open Up,
Spiegelau, Robbe&Berking, St.James, Zenix, Hamilton Beach, Unox,
Luzerne, Ambition, WMF, Manhattan.

Gastro Magic Service
Siedziba: Bronisze/Jawczyce, ul. Piastowska 65
Oddział: Warszawa/Wola, ul. Siedmiogrodzka 20
tel.: 22 425 54 45, 506 058 128, 501 155 827
gms@gastrowypozyczalnia.pl, servis@gastrowypozyczalnia.pl
www.gastrowypozyczalnia.pl

Obsługa eventów

M-DUO MODELS – AGENCJA HOSTESS I MODELEK
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Agencja M-DUO współpracuje z wieloma uznanymi agencjami
eventowymi z całej Polski i świadczy wyłącznie usługi podwykonawcze
na ich zlecenie. Firma zatrudnia doświadczone hostessy i modelki
przygotowane do współpracy z renomowanymi firmami w trakcie
konferencji, gal, targów, bankietów, pokazów mody, premier oraz imprez
masowych.
Działamy na terenie całego kraju i poza granicami, nieprzerwanie od
2007 roku.
Oferta agencji obejmuje wynajem profesjonalnych hostess, modelek,
animatorów i koordynatorów, znających języki obce, fotografów oraz
obsługę techniczną. Świadczymy również usługi w zakresie stylizacji,
charakteryzacji, body paintingu, wypożyczenia lub zakupu strojów oraz
szycia na zamówienie.
Naszym znakiem firmowym jest profesjonalizm i dbałość o wysoki
poziom zadowolenia naszych partnerów.

www.m-duo.pl
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M-DUO s.c. M.Szczęk, P.Szczęk
ul. Czerniakowska 42/99, 00-717 Warszawa
tel.: 692 175 709
m.szczek@m-duo.pl
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SMACZNY CATERING W DOWOLNYM MIEJSCU

SUSHI Z NAMI NIE JEST TRUDNE
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M i A Catering od ponad 20 lat organizuje bankiety, konferencje,
imprezy integracyjne, plenerowe oraz imprezy rodzinne. Jesteśmy
profesjonalistami w swoim fachu, co potwierdzają nasi klienci. Podczas
gastronomicznej podróży, pełnej doświadczeń przekonaliśmy do
naszych usług wiele firm i instytucji, które ku naszemu zadowoleniu
chętnie współpracują z Nami do dziś.

Misternie przyrządzone i ułożone ruloniki z ryżu i ryby to numer 1 na
przyjęciach i bankietach. Możemy to uatrakcyjnić i stworzyć Wasz
indywidualny bar Sushi, z gośćmi jako sushimasterzy. Połączymy
spotkanie z kulturą i kuchnią Japonii a każdy uczestnik przygotuje dla
siebie Sushi jako pełny posiłek. Z nami Sushi nie jest trudne. Pracujemy
na terenie całego kraju.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie i realizację każdego wydarzenia
z zachowaniem indywidualnego podejścia. Przygotujemy catering tak,
aby zawsze był on szczególnym wydarzeniem, które na długo pozostanie
w pamięci.
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Odpowiednio dobrane menu, aranżacja stołów oraz profesjonalna
obsługa pozwala na stworzenie niepowtarzalnego klimatu podczas
każdej uroczystości.

M i A Catering
ul. Żbikowa 23, 61-065 Poznań
tel.: 602 457 307, 606 220 050
mia@mia.poznan.pl

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

www.mia.poznan.pl

www.sushiakademia.pl
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ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

WYNAJEM PARKIETÓW TANECZNYCH

102

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).

Firma FHU BART zapewnia wynajem tymczasowych parkietów
tanecznych na imprezy rozrywkowe. Dostarczamy parkiet dębowy,
charakteryzujący się doskonałą jakością, szybkim czasem montażu,
a także ze względu na swoja budowę, wszechstronnością użytkowania.

Polecamy się również w zakresie ochrony anglojęzycznej oraz
transportu VIP.

Firma posiada stale na magazynie 500m2, dostępność w ciągu 24
godzin.

We speak English.
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Ofertę swoją kierujemy do osób/firm/instytucji które pragną
wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz chcą czuć się bezpiecznie
podnosząc jednocześnie swój prestiż w oczach Gości oraz
Kontrahentów.
Protego Security
ul. Jana Kazimierza 64 lok. 74, 01-248 Warszawa
tel.: 22 115 32 64, 608 003 512
biuro@protegosecurity.eu

F.H.U. „Bart”
ul. Kowalska 2, 11-730 Mikołajki
tel.: 874 281 998, 698 616 848
biuro@dancedeck.pl

www.protegosecurity.eu

www.dancedeck.pl

Techniki eventowe

PROFESJONALNA TECHNIKA ESTRADOWA
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IN4YOU zajmuje się szeroko pojętą techniką estradowo-dekoracyjną,
w tym: konstrukcje sceniczne, nagłośnienie, oświetlenie, scenografie,
dekoracje światłem budynków zarówno wewnątrz jak i zewnątrz.
Zafascynowani nowymi możliwościami, jakie daje nam współczesna
technologia ciągle się rozwijamy, żeby móc zaoferować najlepsze
rozwiązania na rynku.
Pracujemy na sprzęcie najbardziej znanych i markowych firm (Martin,
Robe, ClayPaky, Ma Lighting, L’Acoustics, Electro-Voice, Shure).
Zajmujemy się również sprzedażą sprzętu multimedialnego oraz
oświetleniowego. Przy każdym zleceniu oferujemy fachowe doradztwo
i konkurencyjne ceny.

www.in4you.pl
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in4you
ul. Rutskich 1/1, 09-400 Płock
tel.: 503 775 228
info@in4you.pl

Techniki eventowe

ABY ZOBACZYĆ I USŁYSZEĆ WSZYSTKO…

Techniki eventowe

NOWOŚĆ – TELEBIM OUTDOOR P5
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Zajmujemy się organizacją wydarzeń artystycznych oraz nagłośnieniem
i oświetleniem imprez:
•
Eventy
•
Plenery
•
Koncerty klubowe
•
Trasy koncertowe
•
Wydażenia teatralne
•
Imprezy Gminne
•
Zloty motocyklowe
Nasze doświadczenia z techniką estradową sięgają początku lat 90tych. Praca z wieloma znanymi wykonawcami sceny rockowej, aktorami,
doświadczenie w pracy studyjnej oraz gruntowna znajomość techniki
scenicznej i elektroniki sprawiają, że stawiamy sobie coraz wyższą
poprzeczkę w jakości obsługiwanych imprez.

Kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze multimedialnej oraz nowości
sprzętowe gwarancją Państwa sukcesu. Zapewniamy kompleksową
obsługę: eventów i konferencji, imprez targowych, imprez plenerowych.
Realizujemy to w oparciu o: telebimy diodowe wewnętrzny P3 oraz
nowość w ofercie telebim P5 indoor-outdoor najwyższą rozdzielczością,
monitory bezszwowe – matryca IPS nowość w Polsce, systemy projekcji
panoramicznych, systemy interaktywne – stoły dotykowe, totemy,
virtual reality.

Progress Lidia Górka
ul. Nowa 3, 05-110 Jabłonna
tel.: 604 543 405
progressaudio@interia.pl

Proscreen Sp. z o.o.
ul. Krakowska 87, 40-391 Katowice
tel.: 32 733 32 24
biuro@proscreen.pl

www.progressaudio.waw.pl

www.proscreen.pl

Multimedia | Sound | Light | Stage | Decor

Techniki eventowe

SPRZĘT MULTIMEDIALNY NA IMPREZY I EVENTY
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SYSTEM OBSŁUGI GŁOSOWAŃ
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Zajmujemy się:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wynajem sprzętu multimedialnego (projektory, ekrany LED… etc)
Kompleksowa obsługa wizyjna imprez
Projektowanie scenografii
Tworzeniem widowisk video mappingu 3D (www.3DvideoMapping.pl)
Dostarczaniem technologii interaktywnych
Realizacja wizji (mixery wizji HD, kamery, etc)
Wynajem wielkoformatowych projektorów
dostarczaniem na eventy ekranów LED

Zapraszamy
do
zapoznania
się
z
systemem
ELEcTOR
– zbudowano go do obsługi głosowań, wyborów, konkursów itp.
Wśród użytkowników są Rady wydziałów polskich uczelni, Radni
samorządów, lekarze podczas szkoleń, a także uczestnicy zabaw
i konkursów rozrywkowo-promocyjnych. ELEcTOR zbudowano z myślą
o możliwie prostej obsłudze zarówno dla prowadzącego głosowania, jak
i dla samych głosujących. System jest bezprzewodowy i przenośny, na
sali obrad nie wymaga stałej instalacji, obsługuje się go przez zwykły
komputer.
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Terminale mają duże i wyraźne klawisze, a ich obsługa jest bardzo łatwa.
Wyniki są prezentowane na ekranie tuż po zakończeniu głosowania.

SVOBODA Multimedia
ul. Unruga 111, 81-153 Gdynia
tel.: 501 230 139
biuro@svoboda.com.pl

Serwis El-Sprzęt Krzysztof Skalski
al. Wojska Polskiego 38/1, 85-825 Bydgoszcz
tel.: 58 719 98 53, 604 086 197
kontakt@glosowanie.net

www.svoboda.com.pl | www.3DvideoMapping.pl

www.glosowanie.net

Wyposażenie eventów

MOBILNE TRYBUNY W KONTENERACH

Wyposażenie eventów

WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNO EVENTOWA
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Kompaktowe, mobilne trybuny teleskopowe umieszczone w kontenerze
- do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Świetne
rozwiązanie dla organizatorów imprez masowych - sportowych,
lokalnych festynów, a także dla lokalnych klubów piłkarskich, boisk
gminnych.
Po otwarciu dostarczonych kontenerów, z których wysuwane są
teleskopowe podesty, instalowane są klatki schodowe, zamocowane
zostają estetyczne siedziska z wysokoudarowego tworzywa, ustawione
i zamocowane barierki bezpieczeństwa i w ten sposób w niezmiernie
krótkim czasie powstaje trybuna dla widzów. Modułowa konstrukcja
pozwala na bardzo szybki montaż konstrukcji trybun i na pełną
dowolność tworzenia w zależności od potrzeb - począwszy od jednostki
najmniejszej dla 52 widzów aż po kompletny stadion piłkarski.

Wypożyczalnia Gastronomiczno -Eventowa Gastro4Rent to miejsce,
gdzie pasja spotyka się z profesjonalizmem.
Wypożyczany sprzęt, to produkty doskonałej jakości, na najwyższym
europejskim poziomie, dzięki którym każde wydarzenie nabierze klasy.
Oferujemy także pomoc w montażu i demontażu wypożyczanych
sprzętów.
Gastro4Rent, to wypożyczalnia krzeseł, stołów, hal namiotowych
oraz szerokiego wachlarzu sprzętu eventowego i gastronomicznego,
które pomagają stworzyć niepowtarzalny i pożądany klimat każdego
organizowanego przyjęcia, czy ważnego spotkania. To także,
profesjonalna pomoc i doradztwo dzięki wieloletniemu doświadczeniu
naszych pracowników, oraz najwyższa jakość proponowanych usług.
Działalność obejmuje zasięgiem, teren całego kraju.
Zapraszamy do współpracy.
Gastro4rent
ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa
tel.: 501 621 831
wypozyczalnia@gastro4rent.pl

www.mobilnatrybuna.pl

www.gastro4rent.pl
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BAM Mirosław Bzura
ul. Nowoursynowska 161L lok. 41,02-787 Warszawa
tel.: 602 243 861, 501 194 993
biuro@mobilnatrybuna.pl

Wyposażenie eventów

MEBLE EVENTOWE

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
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grupatotal.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

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.

event katalog 2016

Jesteśmy tam gdzie się dzieje!

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

Wyposażenie eventów

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH
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Star Event to wypożyczalnia mebli eventowych oraz stref plenerowych,
tworzonych z ekologicznych mebli paletowych. W swojej ofercie
posiadamy m.in. namioty, stoły i siedziska, bary, meble LED.
Z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem zbudujemy również eko
scenografię, dbając o najmniejszy detal. Cechuje nas świeżość oraz
dbałość o potrzeby klienta. Wszystkie osoby, które rozpoczynają z nami
współpracę obejmujemy troską, zapewniając kompleksową obsługę od
początku do końca realizowanego zlecenia. Ludzie pracujący w Star
Event tworzą firmę z pasją. Z powodzeniem stawiamy czoła nawet
z pozoru niemożliwym oczekiwaniom Klienta. Obsługujemy eventy na
terenie całego kraju.

event katalog 2016

Zapraszamy do współpracy!

Star Event - Wypożyczalnia mebli eventowych, Eko scenografie
ul. Ignacego Krasickiego 79a, 05-515 Nowa Iwiczna k. Warszawy
tel.: 536 194 517, 690 956 118, 513 039 106
biuro@starevent.pl
www.starevent.pl

12 km | 12 km od centrum Warszawy
15 minut | 15 minut samochodem z Lotniska
im. F.Chopina w Warszawie

158 pokoi | 158 komfortowych dwuosobowych
pokoi hotelowych

400 miejsc | 400 miejsc parkingowych
3500 m² | 3500 m² powierzchni konferencyjnej
9000 kg | 9000 kg udźwigu mocowań sufitowo-ściennych
dla rozwiązań multimedialnych

se

nowoczesne
technologie

Your Business
Konferencje | Szkolenia
Spotkania biznesowe

6 najnowocześniejszych hal wystawowych
Powierzchnia użytkowa kompleksu blisko 58.000 m2
44.000 m2 powierzchni wystawienniczej
Ponad 2.000 m2 powierzchni konferencyjnej
1.530 miejsc parkingowych

System ścian przesuwnych
Bramy dla tirów
Specjalne posadzki
5 punktów gastronomicznych w tym restauracja na 1.000 osób
Hale klimatyzowane z wentylacją nawiewno – wyciągową

www.expoarena.pl

OBIEKTY JUTRA
Coraz większe wymagania stawiane obiektom
eventowym i wielopłaszczyznowy rozwój technologiczny, sprawiają, że rynek staje się ciekawszy
i bardziej kreatywny. Klienci próbują przełamać
stereotypy nudnych konferencji i konwencjonalnych
spotkań biznesowych, szukając rozwiązań pionierskich i zaskakujących dla zaproszonych gości.
Efekt „wow”
staje się wyznacznikiem udanej
imprezy. Zmienia to także wymagania stawiane
pracownikom hoteli, którzy muszą być dziś kreatywnymi i elastycznymi doradcami klientów. Sale
konferencyjne dzisiejszych obiektów hotelowych
zamieniają się w multimedialne, nowoczesne platformy, eksponujące w sposób atrakcyjny i innowacyjny oferty klientów, z pełną personalizacją
nawiązującą do systemu identyfikacji wizualnej
marki czy firmy. Interaktywne technologie wkraczają nawet do pokojów hotelowych, zapewniając
rozrywkę i urozmaicając pobyt oraz wypoczynek.
Agencje eventowe w Polsce coraz większą
wagę przywiązują do tego typu nowinek.
Obiekty konkurują między sobą już nie ceną,
ale wyposażeniem, ciekawą ofertą atrakcji, poziomem świadczonych usług i jakością obsługi.
Wartości dodatkowe wynikające z infrastruktury,
takie jak zaplecze Spa, fitness czy zorganizowane
zajęcia, stają się dziś ważną kartą przetargową,
a coraz częściej asem w rękawie. To właśnie coraz
bardziej atrakcyjne i ciekawsze sposoby spędzania
wolnego czasu pozwalają zatrzymać klientów
w hotelu jak najdłużej i są doskonałą alternatywną
na zaplanowanie dnia gościom. W końcu cele biznesowe najlepiej łączyć z wypoczynkiem i rekreacją.
Zupełnie nowe oblicze odsłania także sztuka kulinarna, o jakość której zabiegają obiekty hotelowe.
Walory smakowe i wizualne serwowanych potraw
są silnymi bodźcami, które zapamiętują goście
i klienci, które są komentowane przy stole i wpływają na ocenę eventu. Menu jest jednym z newralgicznych i najdokładniej ustalanych elementów
eventu. Tu także agencje eventowe liczą na dużą
elastyczność szefa kuchni, bo różne okazje i rożni
klienci wymagają specjalnego podejścia.

Zarówno nowe obiekty, jak i te już istniejące,
aspirują do tworzenia wielofunkcyjnych i unikatowych przestrzeni eventowych, które kompleksowo zaspokoją potrzeby mniejszych i większych
klientów. Wyróżnikiem obiektów staje się także
ich oryginalna i szczególna atmosfera, wynikająca
z ich architektury czy położenia. Dostrzeżenie atutu ze swojej unikalności i stworzenie wokół niej kompatybilnej oferty buduje przewagę konkurencyjną.
I tak obiekty w typie średniowiecznego zamku
zapraszają na catering rodem z królewskiej uczty,
a wieczory wypełniają stylizowane spacery z pochodniami czy tematyczne animacje.
Mapa obiektów evetowych w Polsce jest bogata
zarówno w lokale o charakterze uniwersalnym jak
również w miejsca o bardzo specyficznej, wystylizowanej estetyce. Jeśli dodamy do tego potencjał
nowych technologii, świadomy i kompetentny
zespół doradców klienta oraz niebanalną ofertę
atrakcji uzyskamy niezwykły obraz rynku eventowego. Z radością obserwujemy, że jest to obraz
naszego rodzimego rynku!

Joanna Łęczycka, Redaktor Naczelna EventPolska.biz

Mapa obiektów evetowych w Polsce jest bogata zarówno w lokale o charakterze
uniwersalnym jak również w miejsca o bardzo specyficznej, wystylizowanej
estetyce. Jeśli dodamy do tego potencjał nowych technologii, świadomy
i kompetentny zespół doradców klienta oraz niebanalną ofertę atrakcji uzyskamy
niezwykły obraz rynku eventowego.

KAŻDY EVENT TO NOWE WYZWANIA
EXPO XXI Warszawa to miejsca wyjątkowe pod wieloma względami.
Na temat standardów technologicznych, infrastruktury i możliwości obiektu, docenianych przez klientów z kraju i z zagranicy rozmawiamy z Martyną Laskowską,
Marketing & PR Managerem EXPO XXI Warszawa.
EXPO XXI Warszawa to jeden z najlepiej
wyposażonych pod względem technologicznym obiekt targowy w Europie. Jakimi udogodnieniami możecie się pochwalić?

To co nas wyróżnia wśród
konkurencji to ogromne
doświadczanie zdobyte przy
obsłudze ponad 2000 imprez
w trakcie 15 lat. Zespół
managerów opiekuje się klientem
od początku do końca projektu,
a nad sukcesem dużych wydarzeń
pracuje równocześnie czasami
aż 5 działów w firmie. Często
pomagamy także wykreować dane
wydarzenie. To właśnie zadowolenie
klienta jest miarą naszego sukcesu.

Zdecydowanie jesteśmy jednym z nielicznych miejsc
na eventowej mapie obiektów, zarówno w Warszaszawie jak i w całej Polsce, które zapewnia tak
wysokie standardy technologiczne. Nasz obiekt
jest popularny i lubiany również na rynku zagranicznym właśnie między innymi dzięki tym
standardom i naszej długoletniej współpracy
z międzynarodowymi graczami branży targowej
i eventowej. Spełniamy wszystkie warunki
potrzebne do swobodnej organizacji eventów,
zapewniamy między innymi możliwość podwieszenia scenografii o dużej nośności, duże bramy
wjazdowe, możliwość wprowadzenia nawet
najcięższych eksponatów (na jednej z imprez
pojawił się samolot, a na innej czołgi). To co nas
wyróżnia to najlepsza infrastruktura internetowa
wśród wszystkich obiektów w Polsce. Posiadamy
5 niezależnych światłowodów, które zapewniają
sprawną obsługę eventów i umożliwiają transmisję
live. Dlatego nasz obiekt jest bardzo często wybierany w przypadku wydarzeń wykorzystujących
zaawansowane technologie multimedialne. Z dumą
możemy gościć u nas m.in. kolejną edycję targów
Warsaw Games Week (warsawgamesweek.pl),
przygotowane z myślą o wielbicielach gier komputerowych, które zachwycają rozmachem
i wykorzystaniem najnowszych technologii.

jest wyobraźnia organizatora. Możliwości aranżacji jest wiele, a pomysły i potrzeby naszych
klientów wciąż nas zaskakują. Dzięki temu każdy
event to nowe wyzwania - efektowne scenografie
i zaawansowane technologicznie rozwiązania multimedialne. Oczywiście jest to zasługa kreatywnych
agencji eventowych, z którymi mamy przyjemność
współpracować przy bardzo ciekawych projektach.

Konkurencja na rynku obiektów eventowych
w Polsce rośnie. W czym tkwi Wasza siła lidera? Co Was wyróżnia spośród konkurencji?

To co nas wyróżnia wśród konkurencji to ogromne
doświadczanie zdobyte przy obsłudze ponad
2000 imprez w trakcie 15 lat. Zespół managerów
opiekuje się klientem od początku do końca projektu, a nad sukcesem dużych wydarzeń pracuje
równocześnie czasami aż 5 działów w firmie.
Często pomagamy także wykreować dane
wydarzenie. To właśnie zadowolenie klienta jest
miarą naszego sukcesu. Jesteśmy pionierem wielu
nowych rozwiązań technicznych czy organizacyjnych. Dla klientów ważne jest przede wszystkim
bezpieczeństwo, przejawiające się w każdym elemencie organizacji imprezy, począwszy od tradycyjnej ochrony miejsca wydarzenia, aż do ochrony
tematycznej imprezy, co ma ogromną wartość
zwłaszcza w przypadku cyklicznych targów.

Jakie możliwości aranżacji stwarzają powierzchnie EXPO XXI? W jaki sposób mogą być
dopasowywane do wielkości eventu?

Wszystkie hale EXPO XXI są bezkolumnowe i mają
możliwość podzielenia przestrzeni, a to umożliwia
zaplanowanie efektownej aranżacji każdego eventu.
W naszych wnętrzach jest możliwość dowolnego
dzielenia przestrzeni, a dzięki dźwiękoszczelności
ścian można pozwolić sobie na kilka oddzielnych
równoległych wydarzeń np. prowadzenie konferencji. W EXPO XXI Warszawa jedynym ograniczeniem

Z Martyną Laskowską
Marketing & PR Managerem
EXPO XXI Warszawa
rozmawiała
Joanna Łęczycka

AGENCYJNA PERSPEKTYWA
Na przestrzeni lat zmienił się nieco profil obiektów hotelowych. - W ubiegłych latach powstawało
więcej obiektów luksusowych, czyli cztero- i pięciogwiazdkowych. Dziś powstają głównie obiekty
z niższego segmentu niemniej jednak z wysokim
standardem, często wykraczającym poza kategoryzację. – mówi Agnieszka Zagozda, President
& Managing Director w agencji STER EVENT Dominują obiekty zlokalizowane w miastach, czyli
hotele biznesowe a co za tym idzie najlepiej
odpowiadające potrzebom Klienta. Gość biznesowy
nie chce przebywać na przedmieściu, chce być
w mieście, gdzie może z łatwością korzystać
z jego atrakcji a przede wszystkim mieć wygodną
i dostępną logistykę dla organizacji wydarzeń. Jak
dodaje Agnieszka Zagrozda w Polsce przeważają
obiekty mniejsze, mające od 100 do 150 pokoi,
a najszybciej przybywa tych trzygwiazdkowych,
ponieważ klient biznesowy nie chce przeznaczać
dużego budżetu na pobyty firmowe. - My, jako
agencja eventowa, szukamy obiektów, w których
z łatwością można zorganizować szereg rozmaitych wydarzeń – od kameralnego spotkania, szkolenia, imprezy wieczorowej, po zajęcia integracyjne, team buildingowe, czy nawet konferencje
i targi. – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka,
Managing Director w Agencji POWER. Agencje
poszukują obiektów z dużym wyborem sal i ciekawymi możliwościami ich aranżacji. Ważny jest dla
nich standard i udogodnienia jakie oferuje hotel,
przykładają także dużą wagę do samej architektury i do wyposażenia w nowoczesne technologie.
Nie bez znaczenia jest także teren wokół hotelu,
ponieważ klienci coraz częściej wybierają zabawy
outdoorowe. - Jako specjaliści od rozrywki szczególną uwagę zwracamy na możliwości terenowe
i sprawną komunikację z obiektem. Często też dobieramy obiekt na postawie wybranego już scenariusza czy atrakcji – odwrotnie, niż podpowiadałaby
logika wielu agencji, za to niezwykle skutecznie –
mówi Aleksander Zamoyski, event manager agencji
Mistrzowie Imprez.
Infrastruktura hotelowa w Polsce rozwija się
w kierunku wysokich standardów światowych.
Agnieszka Ciesielska, Dyrektor Działu Eventowego
w ITBC Communication wymienia trendy, które
obowiązują dziś w nowoczesnych obiektach hoteowych. Jest to dedykowana powierzchnia konferencyjna z przestrzenią foyer dla klientów,
możliwość personalizacji eventu i pełnego brandin

gu w logach klienta, bezpłane WiFi w pakietach
l konferencyjnych. Większe ekrany w salach konferencyjnych, wysoka jakość obrazu Full HD, krystalicznie czysty dźwięk, będą również na pewno
zyskiwać w oczach event managerów. - Świat
idzie w kierunku 4K - musimy mieć na czym go
udostępniać naszym klientom. Dodatkowym trendem światowym jest bycie ekologicznym: stosuje
się energooszczędne systemy, własne stacje
uzdatniania wody, sterowanie smartfonami
w przestrzeni hotelu.Smartfony wychodzą na prowadzenie: mogą otwierać drzwi pokojów, sterować
klimatyzacją czy obsługiwać telewizję. Takim
rozwiązaniom głęboko kibicuję. – mówi Agnieszka
Ciesielska.
Znakomita kuchnia, stylowe wnętrza i wszechobecna nowoczesna technologia to coraz częściej znaki
rozpoznawcze obiektów hotelowych w Polsce.
Ambitnie wychodzą poza standardy, starając się
być o krok przed konkurencją. Zdaniem agencji
wartościami dodanymi, które często mają wpływ
na decyzję, jest komunikacja i tzw. czynnik ludzki
– elastyczność hotelu, fachowe doradztwo profesjonalnego koordynatora i troska o komfort gości.

Infrastruktura hotelowa
w Polsce od kilku lat notuje
intensywny rozwój.
Obecnie na rynku
funkcjonuje ponad 2,5 tysiąca
obiektów, a ich liczba
dynamicznie rośnie.

Z Agnieszką Zagozdą,
Olgą Krzemińską,
Aleksandrem Zamoyskim
oraz Agnieszką Ciesielską
rozmawiała Joanna Łęczycka

Miejsca eventowe

SKŁADNIKI KULINARNEJ DOSKONAŁOŚCI
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Pałac Sobańskich to miejsce idealne do organizacji zarówno kameralnych
spotkań, jak i wydarzeń na wielką skalę. W Pałacu mieści się restauracja
Amber Room i Klub Polskiej Rady Biznesu. Szef Kuchni Robert Skubisz
łączy tradycyjne przepisy z najnowszymi, światowymi trendami
kulinarnymi. Wnętrza Pałacu doskonale współgrają z ekskluzywnymi
pokazami mody, biżuterii, spotkaniami ze sztuką. Organizujemy śluby
cywilne, obiady weselne oraz efektowne imprezy firmowe, w których
może uczestniczyć do 400 osób. Dostarczamy także najwyższej jakości
catering. Potrafimy dostosować się do miejsca, obsługując gości
nawet w nietypowych plenerach. Realizujemy zamówienia na spotkania
biznesowe, konferencje, bankiety, bale, premiery filmowe i teatralne.
Także w prywatnych domach, na jachtach i w zamkach.

Pałac Sobańskich
Restauracja Amber Room i Klub Polskiej Rady Biznesu
al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa
tel.: 22 523 66 64
palac.recepcja@twe.com.pl
www.amber-room.pl

GODZINY OTWARCIA
pon.-pt.: 12:00-22:00
sob.: 12:00-22:00
niedz.: 12:00-20:00

Miejsca eventowe

EVENTY W PIĘKNEJ OPRAWIE
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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.
GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku: od 12:00 do 16.00, od 18.00 do 23:00
W sobotę od 12.00 do 23.00, w niedzielę od 12:00 do 20:00
Eventy – do ustalenia z Klientem

Kuchnia, kierowana przez cenionego Szefa Kuchni Adama Komara,
i Szefa Kreatywnego Marcina Przybysza, na co dzień serwuje
wykwintne menu a la carte, a podczas eventów przygotowuje najwyższej
jakości menu dostosowane do potrzeb Klienta.
W restauracji można zrealizować wydarzenie nawet dla 400 osób.
Wnętrza restauracji umożliwiają organizację imprez i wydarzeń
korporacyjnych, a także wesel i przyjęć rodzinnych.
25 lat doświadczenia na rynku to gwarancja niezawodności.

www.belvedere.com.pl
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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: 22 55 86 70, rezerwacja@belvedere.com.pl
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P O W S I N

R E S TA U R A CJ A
EVENT W MALOWNICZYM PLENERZE
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Restauracja położona w samym sercu malowniczego Parku Kultury w
Powsinie z dużym terenem zielonym i bogatą infrastrukturą sportową.
Przytulnie urządzona sala restauracyjna pozwoli w niepowtarzalnej
atmosferze delektować się wyjątkowym smakiem przygotowanych
potraw.
W okresie letnim zapraszamy do naszego ogródka, gdzie oferujemy
szeroki zestaw dań z grilla, które zaspokoją podniebienia nawet
najbardziej wymagających smakoszy.
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Restauracja Powsin to doskonałe miejsce na organizację różnych
imprez okolicznościowych nawet do 4000 osób. Oferujemy idealne
warunki do organizacji spotkań firmowych, pikników, biesiad oraz imprez
plenerowych. Tereny zielone wokół restauracji pozwolą Państwu na
zorganizowanie zabaw i gier w plenerze.

Restauracja Powsin
ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa (Park Kultury w Powsinie)
tel.: 609 989 898
kontakt@restauracjpowsin.pl
www.restauracjapowsin.pl

GODZINY OTWARCIA
Zapraszamy codziennie w godzinach: 10:00-20:00
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STYLOWE WNĘTRZA I REGIONALNY CZAR
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SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Sala

165

26,2x6,5x3,3

-

100

Dwa tarasy
zewnętrzne

185 + 165

-

-

170

nazwa

Noclegi: -

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 100

Usytuowana w historycznym sercu szczawnickiego uzdrowiska, na
Placu Dietla, jest idealnym miejscem na spotkanie z przyjaciółmi,
biznesowy lunch czy popołudniową kawę. Wnętrza kawiarni Café Helenka
urządzone zostały z niezwykłą elegancją i dbałością o każdy detal dzięki
czemu stanowi także doskonałą propozycję na imprezy rodzinne, takie
jak wesela, chrzciny czy komunie. Café Helenka słynie przede wszystkim
z międzynarodowego menu przeplatanego nutą francuskiego smaku
oraz szerokiego wyboru aromatycznych kaw, różnorodnych herbat,
wyśmienitych deserów czy też wykwintnych koktajli. Aby w pełni poczuć
atmosferę pienińskiego kurortu, goście kawiarni mogą delektować się
specjałami na zewnętrznych tarasach, z których rozciąga się urokliwy
widok na odnowiony Plac Dietla.

www.cafe-helenka.pl | facebook.com/cafehelenka

event katalog 2016

Café Helenka
Plac Dietla 1, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 02
info@cafe-helenka.pl

Miejsca eventowe

EVENTY DO 1000 OSÓB

122

Bank Club to 1200 m2 powierzchni podzielonej między 3 sale - Golden
Lounge Bar, salę główną oraz salę na poziomie -1. Pozwala to na
organizację do trzech oddzielnych imprez w jednym czasie. Unikalną
cechą klubu jest fakt, iż scena na sali głównej widoczna jest niemal z
każdego jej miejsca, co jest bardzo dużym atutem w przypadku eventów
firmowych.
Sala główna w konfiguracji koktajlowo-klubowej jest w stanie
jednorazowo ugościć do 1000 osób, natomiast w układzie teatralnym
do 100 osób. Sala na poziomie -1 może jednorazowo podjąć do 350
osób.

event katalog 2016

•
•
•
•
•
•
•

PRZESTRONNE WNĘTRZA
4 STYLOWE BARY
2 ANTRESOLE
CENTRALNIE POŁOŻONY VIP
SCENA WIDOCZNA Z KAŻDEGO MIEJSCA
KAMERALNY PRIVÉ
MOC ATRAKCJI NA KAŻDYM EVENCIE
Bank Club
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel.: 513 464 906
dajana@bankclub.pl
www.bankclub.pl

GODZINY OTWARCIA
możliwość rezerwacji klubu na event
pt.-sob.: 22:00-05:00

Miejsca eventowe

EVENTY/GALE/KONFERENCJE/SZKOLENIA

123

SPACE – to profesjonalnie przygotowane miejsce do organizacji różnego
rodzaju eventów, imprez firmowych, konferencji, szkoleń, koncertów,
pokazów mody, targów, spotkań biznesowych.

GODZINY OTWARCIA
Pełna dostępność – wg rezerwacji

W SPACE organizowane są wyłącznie imprezy zamknięte dla firm
i korporacji pod indywidualne zamówienie. Organizujemy liczne imprezy
integracyjne, promocyjne, charytatywne, gale, eventy, festiwale oraz
spotkania z klientami.
W kwietniu 2013 r. Klub otrzymał prestiżową nagrodę w Cannes
w kategorii „The best clubs around the world”.
Powierzchnia 2252 m2 |Trzy strefy nagłośnienia PRO JBL | Profesjonalny
system oświetlenia Martin | Ekran LED 20m2, 15 plazm 52 cale |
400 miejsc siedzących | Parking strzeżony dla VIPów | Basen |
Scena 50m2 | Własny catering oraz Sushi bar | Ogród 1600m2

www.spaceclub.pl

event katalog 2016

SPACE Centrum Eventowe
ul. Kolejowa 37/39, 01–210 Warszawa
tel. 606 617 228, ap@spaceclub.pl
tel. 605 492 816, jk@spaceclub.pl
space@spaceclub.pl

Miejsca eventowe

TWÓJ EVENT W KREATYWNYM OTOCZENIU

Progresja to legendarny klub muzyczny od lat goszczący największe
gwiazdy światowej muzyki. Przestrzeń naszego klubu pozwala na
organizację imprez dla nawet 2000 osób. Posiadamy zaplecze
backstageowe, własny catering, parking na kilkaset samochodów,
szatnię, bary i doświadczoną ekipę. To wszystko, wraz z latami naszej
współpracy z wymagającymi klientami stanowią gwarancję sukcesu
każdego projektu.
Progresja Music Zone
ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa
tel.: 603 424 670
radek@progresja.com
www.progresja.com
124

GODZINY OTWARCIA
w trakcie koncertów

Miejsca eventowe

PRACUJ NA LĄDZIE WYPOCZYWAJ NA WODZIE

River Club to dwie restauracje na wodzie i dwa warszawskie statki
wycieczkowe. Od 15-stu lat kompleksowo organizujemy
eventy, konferencje, rejsy i uroczystości rodzinne na Wiśle.
U nas dobrze zjesz, wypijesz, potańczysz i w centrum miasta poczujesz
się jak na wakacjach.

event katalog 2016

Szukasz nietypowego pomysłu dla Swoich gości i chcesz stworzyć
niepowtarzalny nastrój swojego wydarzenia - POPŁYŃ Z NAMI!
RiverClub
Wybrzeże Gdańskie na wysokości Parku Fontann- 515 km Wisły
tel.: 501 555 211
rivercafe@op.pl
www.riverclub.pl

GODZINY OTWARCIA
niedz.: 12:00-00:00
Od kwietnia do listopada statki można wynajmować przez całą dobę.

Miejsca eventowe

NAJLEPSZE EVENTY W MIEŚCIE

125

GODZINY OTWARCIA
Klub czynny od godzinny 20:00

The Fame Music Club to miejsce stworzone z myślą o kliencie
wymagającym, który ma wysokie poczucie estetyki oraz
nieprzeciętne gusta muzyczne. Eleganckie wnętrze, nowoczesne
wyposażenie oraz profesjonalna obsługa zapewnią niezapomniany
event. Możemy pomieścić do 550 osób, z możliwością podziału
przestrzeni na mniejsze niezależne sale. Klub usytuowany
jest w ścisłym centrum Warszawy, przy najmodniejszej ulicy
w mieście-Chmielnej.

www.thefame.pl | www.facebook.com/TheFameClub

event katalog 2016

The Fame Music Club
ul. Nowy Świat 21, 00-029 Warszawa
tel.: 500 000 519, 600 292 740
club@thefame.pl

Obiekty eventowe

SZTUKA, KUCHNIA, SPORT, YOGA, MINDFULNESS

126

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

1

50

8x6

do 20 osób

20

nazwa
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Agroturystyka Siedlisko Blanki to ekskluzywne i butikowe miejsce
w stylu prowansalskiej posiadłości położone nad malowniczym
jeziorem Blanki w okolicach Lidzbarka Warmińskiego oraz Olsztyna.
Gospodarstwo usytuowane jest w wyszukanym miejscu, które można
określić jako perłę Mazur, spokojnej i malowniczej, z dala od miasta, w
sercu mazurskiej przyrody. Duża ilość jezior, stawów, bujna roślinność
przyciąga różnorodne ptactwo i dziką zwierzynę. Regularnie słychać
klekot bocianów, rechot żab i śpiew żurawi. Bliskość natury działa
kojąco na zmysły. Siedlisko Blanki oferując 4 kameralne przestronne
apartamenty, gwarantuje Państwu intymność, spokój i swobodę.
Wnętrza domu urządzonego z ujmującą prostotą w stylu francuskiej,
wiejskiej posiadłości mają wiele znamion luksusu.

Agroturystyka Siedlisko Blanki
ul. Blanki 46, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 882 149 629, 604 161 670
zbyszekmazury@onet.pl
www.siedliskoblanki.com

Noclegi: 20

Pokoje: 6

miejsca

miejsca

Parking: 10

Obiekty eventowe

Hotel Pałac Alexandrinum, otoczony 12-hektarowym parkiem, znajduje
się 13 km od Warszawy. Oferuje 30 pokoi, centrum konferencyjne,
restaurację, klub nocny, strefę Aqua oraz SPA. Pałac Alexandrinum jest
miejscem idealnym na przeprowadzenie konferencji czy imprezy plenerowej.
Ekskluzywne wnętrza pałacu są doskonałym miejscem na organizację
eleganckich kolacji firmowych. W 2017 roku hotel powiększy się o 100
dodatkowych pokoi oraz o salę balową.
SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

miejsca

miejsca

Alexandryjska

113

1169x1158x6,4

100

110

Konferencyjna

80

900x900x4,5

80

90

Sala VIP

12,5

-

8

-

Restauracja

170

-

-

250

Noclegi: 60

Pokoje: 30

MIEJSCE NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI!

Parking: 40

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

Obiekty eventowe

BCTW ma 16 499 m2 powierzchni targowo – wystawienniczej
oraz konferencyjnej wyposażonej w nowoczesne i komfortowe
technologie (w tym mobilne ściany). Obiekt jest idealnym miejscem do
organizacji wydarzeń o charakterze targowym, konferencyjnym oraz
artystyczno – rozrywkowym na małą i wielką skalę. BCTW to: niebywała
aranżacja, profesjonalna obsługa i promocyjne warunki współpracy.

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

WYMIARY

m2

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

miejsca

3700

67,34x54,70x13

2750

1100

3900

71,30x54,70x13

2900

1160

Hala III

3300

60,27x54,70x13

2500

1000

Lato

90

9x10x3,5

80

40

Jesień

130

13x10x3,5

120

60

Zima

274

15,12x18,13x4,1

220

110

Wiosna

357

19,7x18,13x4,1

300

150

VIP-Room

54

-

8

-

Parking: 650

Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz
tel.: 52 585 94 74
biuro@bctw.pl
www.bctw.pl
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Hala I

Pokoje: -

BĄDŹ W CENTRUM WYDARZEŃ

BANKIET

Hala II

Noclegi: -

127

Obiekty eventowe

WŚRÓD NATURY, AKTYWNIE I Z PASJĄ

Niepodważalnym atutem Centrum Eventowego Barcinek jest doskonała
lokalizacja. Zaledwie 17 km od centrum Poznania w spokojnej okolicy,
w towarzystwie lasu i jeziora. Naturalne otoczenie gwarantuje
intymność spotkań biznesowych, integracyjnych czy pikników firmowych.
CE Barcinek to smaczna kuchnia i profesjonalizm oferowanych usług.
Posiadamy 2ha polany piknikowej oraz wiatę plenerową z grill-barem.

www.cebarcinek.pl
128

BANKIET

Wiata
plenerowa

180

18x10x3,5

n/d

120

Sala parter

180

18x10x3

150

200

Sala antresola

-

18x10x3

100

120

Salka
konferencyjna

30

5x6x3

25

25

m2

Noclegi: 20

dł.x szer. x wys.

miejsca

Pokoje: 10

miejsca

Parking: 60

Obiekty eventowe

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE OD LAT

Czterogwiazdkowy Hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa****, położony
na Mazurach w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czos i lasu, na skraju
malowniczego Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Zorganizujemy dla
Państwa konferencje, sympozja oraz spotkania firmowe w klimatyzowanych
salach konferencyjnych, a także spotkania integracyjne z programem
dostosowanym do różnorodnych oczekiwań. A po szkoleniu czas na relaks
i prawdziwe odprężenie oraz spokój umysłu w hotelowym Spa.
SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Romincka

128

-

150

70

Borecka

71

-

70

40

Piska

61

-

70

40

Piska+Borecka
+Romnicka

260

-

350

150

nazwa
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KONFERENCJA

POWIERZCHNIA

nazwa

Centrum Eventowe Barcinek
Barcinek 16, 62-007 Biskupice, Wielkopolskie gm. Pobiedziska
tel.: 602 457 307, 660 694 636
eventy@cebarcinek.pl

WYMIARY

SALA

Deporium INC. Sp. z o.o.
Oddział Hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa****
ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo
tel.: 89 743 31 00
H3424-mk@accor.com
www.spamazury.pl

miejsca

miejsca

Sala A

40

-

50

15

Sala B

34

-

40

10

Sala C

40

-

40

10

Sala EBR

25

-

12

-

Noclegi: 428

Pokoje: 214

Parking: 160

Obiekty eventowe

Obiekt łączący tradycję i nowoczesność. Powstał z fascynacji
przeszłością, której najwyraźniejszym śladem jest przepiękny dworek
wybudowany w 1586 roku. Oferujemy ponad 100 miejsc noclegowych
w komfortowo wyposażonych pokojach. Nasze wnętrza urządziliśmy
w nowoczesnym stylu, dbając zarówno o estetykę, jak i maksymalną
wygodę. Goście mogą swój pobyt urozmaicić seansami w kompleksie
saun na świeżym powietrzu z widokiem na jezioro.
SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

m2

dł.x szer. x wys.

Sala Akacjowa

56

12,5x4,5x4 m

20-30

30

Sala Lipowa

150

7,5x20x4 m

40-120

120

2 x VIP Room
Meetings w sali
Lipowej

14

4x3,5x4 m

8-10

10

Noclegi: 100

miejsca

Pokoje: 45

DWÓR KOLESIN - HOTEL NAD JEZIOREM

miejsca

Parking: 50

Dwór Kolesin
Kolesin 14, 66-110 Babimost
tel.: 571 245 145
recepcja@dworkolesin.pl
www.dworkolesin.pl | www.facebook.com/dworkolesin

Obiekty eventowe

Hotel Cezar *** to centrum konferencyjno bankietowe mieszczące się
w samym sercu Jury Krakowsko Częstochowskiej. Obiekt znajduje się
tuż obok pięknego stawu, na którym można podziwiać podpływające
kaczki czy łabędzie, smakując wyśmienitą kuchnię na tarasie naszej
restauracji. Klimatyzowane sale konferencyjne i balowe oraz obszerne
tereny zielone pozwalają nam obsłużyć najbardziej wymagających
klientów.
SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Coloseum

800

32x25

500

300

Złota

176

17x11

120

80

Tawerna

120

20x6

100

70

VIP

42

7x6

30

20

nazwa

Pokoje: 35

WYJĄTKOWY OBIEKT W SERCU JURY

miejsca

Parking: 100

Hotel Cezar Centrum Konferencyjno Bankietowe
ul. Paderewskiego 69b, 42-400 Zawiercie
tel.: 882 409 203
marketing.hotelcezar@gmail.com
www.hotel-cezar.pl
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Noclegi: 70

miejsca

129

Obiekty eventowe

CENTRUM KULTURALNO - BIZNESOWE MAŁOPOLSKI

130

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Dworek Gościnny
Sala Główna

420

20,8x20,1x10,8

362

250

Jazz Bar

180

18x12x2,75

-

84

Foyer

188

18x12x3,75

-

150

Biblioteka
+ wykusz

120

7,3x4,8x3,5

-

100

nazwa

Dworek Gościnny to wielofunkcyjny obiekt kulturalno-biznesowy
położony w malowniczej Szczawnicy. Odbywają się tu konferencje,
koncerty, sztuki teatralne, bale, imprezy rodzinne i firmowe. Sala
teatralna Dworku mieści 362-osobowe audytorium, a składane stopnie
widowni pozwalają w krótkim czasie uzyskać piękną salę balową o
powierzchni blisko 500 m². Dodatkowym atutem sali jest możliwość
ekspozycji obiektów o dużych gabarytach np. samochodów, a mobilna
scena pozwala na ułożenie jej w dowolnym kształcie np. catwalk.

event katalog 2016

Na parterze obiektu znajduje się restauracja Jazz Bar będąca
doskonałym miejscem na przerwę kawową,
kolację, wieczorne
spotkanie czy biznesowy drink. Restauracja poleca wykwintne dania
kuchni azjatyckiej i międzynarodowej.

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

Noclegi: -

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: 100

Obiekty eventowe

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

131

miejsca

event katalog 2016

Obiekty eventowe

BIZNES I WYPOCZYNEK W SERCU PIENIN

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

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

Hotel Nawigator***
ul. Zdrojowa 28, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 40, 519 067 697
recepcja@szczawnicanawigator.pl
www.szczawnicanawigator.pl | facebook.com/hotelnawigator
132

miejsca

Duża

126

20,0x6,30x3,0

120

100

Średnia

73

12,5x5,5x3,0

70

50

Mała

35

6,7x5,0x3,0

25

20

Restauracja

128

18,0x7,0x3,0

-

120

Bar

55

11,0x4,7x3,0

-

25

Noclegi: 120

Pokoje: 57

Parking: 65

Obiekty eventowe

HOTEL ROBERT’S PORT LAKE RESORT & SPA

Idealne miejsce do wypoczynku dla rodzin oraz grup biznesowych na
Mazurach. Jeziora, flota statków pasażerskich dla 700 osób i ponad
2ha zielonej przestrzeni. 158 klimatyzowanych pokoi dla 350 osób.
Restauracja z drewnianym żaglowcem pełni rolę baru, znów przez szklaną
podłogą można obserwować basen. Smakiem zachwycą uroczyste
kolacje, a także wyśmienite dania regionalnej kuchni. Centrum biznesowe
to trzy multimedialne sale konferencyjne dla 90, 110 i 200 osób.
SALA

POWIERZCHNIA

nazwa
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miejsca

Hotel Robert’s Port**** Lake Resort & SPA
Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
tel.: 87 429 84 33
rezerwacje@hotel-port.pl
www.hotel-port.pl

m2

WYMIARY

KONFERENCJA

dł.x szer. x wys.

miejsca

BANKIET
miejsca

Niebieska

112

14x8x2,8

110

70

Czerwona

350

29x13x2,9

200

180

Zielona

100

12x9x2,8

90

60

Noclegi: 458

Pokoje: 158

Parking: 160

Obiekty eventowe

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

HOTEL BACHLEDÓWKA

133

MIEJSCE, DO KTÓREGO CHCEMY PAŃSTWA ZAPROSIĆ
CECHUJE SIĘ NIEZWYKŁĄ HISTORIĄ I POŁOŻENIEM.
ZALEDWIE 3 KM OD GUBAŁÓWKI, 9 KM OD ZAKOPANEGO
I 12 KM OD CHOCHOŁOWA, W GEOGRAFICZNYM
CENTRUM PODHALA WZNOSI SIĘ SZCZYT BACHLEDÓWKI,
KTÓRY URZEKA ATMOSFERĄ CISZY I SPOKOJU.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

HOTEL BACHLEDÓWKA
CZERWIENNE - BACHLEDÓWKA 353
T.+48 18 26 58 178
E. BIURO@BACHLEDOWKA.PL
WWW.BACHLEDOWKA.PL
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34-407 CICHE

Obiekty eventowe

KONFERENCJE Z WIDOKIEM NA GÓRY

134

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Nubis
(4 moduły)

267

23,2x11,5x2,45

240

128

Kwiatowa
(2 moduły)

241

20,8x11,6x3,1

260

150

Jan III Sobieski
(3 moduły)

170

17,4x9,8x3

210

130

nazwa

Usytuowany u podnóża Jaworzyny Krynickiej, w najpiękniejszym
uzdrowisku w Polsce, Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy
Zdrój to alternatywa dla wymagającego klienta. Zapraszamy do
największego centrum konferencyjnego w regionie gdzie nowoczesne
i multimedialne sale mogą przyjąć nawet 700 osób. Hotel oferuje
237 komfortowych pokoi, trzy restauracje oraz centrum Wellness
& SPA ze strefą VIP. Lokalizacja Hotelu zapewnia nieograniczone
możliwości rekreacyjne i turystyczne, dzięki okolicznym zabytkom,
krynickim pijalniom wód oraz doskonałym warunkom do uprawiania
sportów zimowych oraz letnich.

event katalog 2016

Jedną z dodatkowych atrakcji jest przepływający przez teren
hotelu potok, którego szum przypomina o bliskości natury. Życzliwy
personel i dedykowany opiekun gwarantują sukces każdego spotkania
firmowego.

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

Noclegi: 450

Pokoje: 237

miejsca

miejsca

Parking: 150

Obiekty eventowe

NOWY WYMIAR KONFERENCJI

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

37
sal konferencyjnych

Noclegi: 750

m

2

4000 m2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

od 4x4,4x2,35
do 50x20x6

Pokoje: 300

KONFERENCJA
miejsca

od 12 do 1500

135

BANKIET
miejsca

od 30 do 500

Parking: 500

W 37 salach Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka można
zorganizować konferencje, szkolenia, targi, bankiety, eventy i wszelkie
imprezy okolicznościowe. Największa z sal - Sala Kongresowa, wysoka
na 6 metrów, pełna światła i oddechu zmieścić może 1500 gości.
Hotel Warszawianka, położony nad Zalewem Zegrzyńskim około 40
minut drogi samochodem od centrum Warszawy, to harmonijne
połączenie nowoczesnego centrum kongresowego z hotelem oferującym
komfortowy wypoczynek dla całej rodziny.
Na gości czeka 300 wygodnych pokoi, Aqua Park ze strefą termalną
i fitness, siłownia, korty do squosha i tenisa, prywatna plaża i przystań,
SPA z unikatowymi programami: BIO SPA, Sport SPA i Orient SPA,
centrum kreatywnej zabawy KIDDOS dla dzieci 4-12 lat, 4 restauracje,
bary oraz klub nocny z kręgielnią.

www.warszawianka.pl | www.centrumkongresowe.warszawianka.pl

event katalog 2016

Hotel Warszawianka****
ul. Jachranka 77, 05-140 Serock
tel.: 22 768 94 00
sales@warszawianka.pl

Obiekty eventowe

PRZENIEŚ SIĘ W CZASIE I PRZESTRZENI

136

SALA
nazwa

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

Hotel Styl 70
ul. Studzienicka 58, 43-211 Piasek k.Pszczyny
tel.: 32 449 30 00
recepcja@hotelstyl70.pl
www.hotelstyl70.pl

POWIERZCHNIA
m2

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

dł.x szer. x wys.

miejsca

miejsca

Restauracja Maxima

225

15x15

-

100

Restauracja Minima

90

8,4x10,7

-

40

Domek Myśliwski

147

21x7

-

50

Klub 70

200

18x11,1

-

60

Sala konferencyjna

140

7,4x18,9

110

-

Noclegi: 50

Pokoje: 32

Parking: 100

Obiekty eventowe

H

otel Morawa to nowoczesny obiekt hotelarski. Do dyspozycji gości jest strefa SPA & Wellness, a w niej:
basen rekreacyjny z biczami wodnymi, zatoka dla dzieci, jakuzzi, gabinet masażu, sauna sucha, sauna parowa,
sauna infrared, balie z zimną wodą, strefa relaksacyjna.

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

137

miejsca

event katalog 2016

Obiekty eventowe

NAJLEPSZY HOTEL BUTIKOWY W POLSCE

138

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

nazwa

Hotel Tobaco to butikowy obiekt w centrum Łodzi. Hotel powstał
w dawnej Fabryce Wełny, która po wojnie stała się siedzibą Wytwórni
Papierosów. Tobaco to połączenie surowości industrialnej architektury
z energetyzującymi barwami, designerskimi wnętrzami oraz
nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Wielokrotnie nagradzana Restauracja u Kretschmera zabiera
w kulinarną podróż do Łodzi Czterech Kultur. Oryginalny wystrój
przenosi do czasów fabrykanckiej Łodzi i sprawia, że jesteśmy idealnym
miejscem na degustacje, warsztaty kulinarne oraz imprezy firmowe.
Oferujemy niezapomniane szkolenia i spotkania biznesowe.
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Niektóre z nagród, przyznanych Tobaco: Best Hotel Interior 20142015 in Poland and in Europe w konkursie European Property Awards,
nagroda World Travel Awards w kategorii Polish Leading Boutique Hotel
2015.

Hotel Tobaco
ul. Kopernika 64, 93-553 Łódź
tel.: 42 207 07 07
sales@hoteltobaco.pl
www.hoteltobaco.pl

miejsca

miejsca

Żółta

81

12x6,35x2,2

70

40

Zielona

54

8,6x5,5x2,2

50

-

Czerwona

33

6,4x5x2,2

28

-

Fioletowa

30

6,2x4x2,2

20

-

Niebieska

25

6,5x4,5x2,2

15

-

Sala
Restauracyjna

127

40x4,5x2,2

-

130

Noclegi: 184

Pokoje: 115

Parking: 60

Obiekty eventowe

HOTEL POŁOŻONY NAD BRZEGIEM JEZIORA

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA

Sala A + B
(dzielona
na 2 mniejsze)

m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

233

-

180

45

-

-

Sala Widokowa 1 i 2

32

-

-

Aqua Marina

350

-

35

Trattoria

150

-

20

Sala Business

Noclegi: 166

Pokoje: 83

139

BANKIET
miejsca

160
160

Parking: 120

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

www.willaport.pl
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Hotel Willa Port Art & Business****
ul. Wyszyńskiego 17, 14-100 Ostróda
tel.: 89 642 46 14
konferencje@willaport.pl

Obiekty eventowe

HOTEL WITEK – MIEJSCE SPOTKAŃ

140

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Kongresowa + hall *
Konferencyjna
Konferencyjna 1
Konferencyjna 2
Salon VIP
Parkowa
Tarasowa
Morska
Ogrodowa
Kominkowa
Kameralna
Rattanowa
Witkowa Chata
Restauracja Werona

440 m² + 260 m²
144 m²
70 m²
70 m²
65 m²
46 m²
46 m²
38 m²
33 m²
53 m²
24 m²
20 m²
200 m²
230 m²

25x20x4,5
9,3x15,5x2,7
9,3x7,5x2,7
9,3x7,5x2,7
4,6x14,3x2,7
5,8x8,2x2,7
5,65x8,15x2,7
4,7x8,25x2,7
4,7 x 8,2 x 2,7
7,4x7,7x2,7
4,1x6,0x2,7
4,7x4,6x2,7
19,5x10
18,2x19,1

440
140
70
70
30
40
40
30
24
50
12
10
100
-

300
50
120
100

nazwa

Hotel Witek to nowoczesne i komfortowe miejsce spotkań biznesowych,
położone na obrzeżach Krakowa, 6 km od międzynarodowego lotniska
Balice i 8 km od Starego Miasta.
Oferujemy 140 miejsc noclegowych oraz 12 sal konferencyjnych.
Posiadamy także sale, które idealnie nadają się do organizacji
wystawnych balów, pokazów czy prezentacji.
Obok hotelu znajduje się ogród wraz z drewnianą chatą, w których
organizujemy wesela, grille oraz imprezy plenerowe. Dodatkowo
udostępniamy altanę, boisko do gier zespołowych oraz szeroki wybór
atrakcji dla dzieci.
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Na miejscu dostępne są zabiegi masażu, drink bar, sauna, siłownia,
bilard, karaoke, oczko wodne, leżaki plażowe, alejki spacerowe oraz
rowery. Posiadamy również bezpłatny, monitorowany parking na 350
miejsc.

Hotel Witek
ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka k. Krakowa
tel.: 12 66 23 500
hotel@hotelwitek.pl
www.hotelwitek.pl

Noclegi: 140

Pokoje: 66

miejsca

miejsca

Parking: 350

Obiekty eventowe

TWÓJ KOMFORT – NASZA PASJA

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

miejsca

Królewska

540

-

800

350

Kominkowa

160

-

180

120

Salonik VIP

40

-

15

15

Sala restauracyjna

90

-

-

-

Noclegi: 23

Pokoje: 12

141

BANKIET

Parking: -

Hotel Willa Zagórze to obiekt konferencyjno-restauracyjno-bankietowy
położony w Zagórzu – 7 km od Warszawy. Jest to idealne miejsce do
organizacji eventów, imprez firmowych, konferencji, bankietów, oraz
targów. Hotel wyróżnia wyśmienita kuchnia, profesjonalna obsługa,
która dołoży wszelkich starań by wszyscy goście na długo zapamiętali
tą wyjątkową uroczystość. Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie duże,
profesjonalnie wyposażone i klimatyzowane sale bankietowe mogące
pomieścić nawet do 450 osób, oraz dodatkowo salę restauracyjną
i ogromny teren wokół obiektu. Willa Zagórze posiada również
komfortowo urządzone pokoje, które zostały wyposażone m.in. w sejfy,
minibary, TV, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz sieci
LAN, klimatyzację, a wybrane - w wanny z hydromasażem.

www.willazagorze.pl

event katalog 2016

Hotel Willa Zagórze
Zagórze 7 km od Warszawy, 05-079 Okuniew
tel.: 22 783 71 10
kontakt@willazagorze.pl

Obiekty eventowe

U NAS JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

Ventus Natural & Medical Spa to wyjątkowy klimat i klasyczne piękno
pomieszczeń, połączone z nowoczesnym SPA i doskonale wyposażonymi
salami konferencyjnymi. To dbałość o każdy detal aranżacyjny, pragnienie
stworzenia luksusowych warunków dla Gości oraz pasja, która
towarzyszy w kreowaniu idealnego miejsca do wypoczynku. Wybierając
nasz hotel, poznają Państwo piękne Mazury, skosztują wspaniałych dań
i poznają smak prawdziwego ukojenia dla duszy i ciała.
SALA
nazwa

Hotel Ventus Natural & Medical SPA****
ul. Promenada Zdrojowa 12, 19-500 Gołdap
tel.: 87 629 15 60, 505 024 822
marketing@ventushotel.pl
www.ventushotel.pl
142

POWIERZCHNIA
m2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Sala klubowa

40

5x8

20

18

Sala Dębowa

120

10x12

100

56

Noclegi: 66

Pokoje: 25

Parking: 40

Obiekty eventowe

WYJĄTKOWY PUNKT NA MAPIE MAZUR

SALA

POWIERZCHNIA

Duża

126

event katalog 2016

nazwa

Siedlisko Morena
Jeziorowski 11A, 19-330 Stare Juchy k/Ełku
tel. 87 619 99 99, 609 855 040
biuro@siedliskomorena.pl
www.siedliskomorena.pl

m2

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

18x7

120

-

dł.x szer. x wys.

miejsca

miejsca

Mała

50

5x10

25

Spichlerz

60

5x15

35

-

Restauracja
(3 sale)

do 160

-

-

120

Noclegi: 120

Pokoje: 57

Parking: 50

Obiekty eventowe

PIĘCIOGWIAZDKOWY HOTEL Z RODOWODEM

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

miejsca

Sala konferencyjna

70

8,0x9,0x3,0

16

-

Restauracja

60

11,0x6,5x4,0

-

36

Bar

40

4,9x7,5x4,0

-

24

Noclegi: 34

Pokoje: 17

143

BANKIET

Parking: 25

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.

www.mparkhotel.pl | facebook.com/modrzewieparkhotel
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Modrzewie Park Hotel*****
Park Górny 2, 34-460 Szczawnica
tel.: 18 540 04 04, 519 067 702
info@mparkhotel.com

Obiekty eventowe

NOWOCZESNE WNĘTRZA

144

SALA
nazwa

Pięciogwiazdkowy Niebieski Art Hotel & Spa to nowoczesny obiekt,
urządzony z artystycznym wyczuciem wnętrza, który cechuje kameralna,
wręcz familijna atmosfera. Profesjonalna i dyskretna obsługa dba
o harmonię pomiędzy świadczonymi usługami, a preferencjami
i upodobaniami gości.
Projektantom hotelu przyświecała idea, aby stworzyć miejsce przyjazne
nie tylko ludziom, ale również naturze, dlatego budynek posiada własny
system uzdatniania wody oraz BMS umożliwiający oszczędność energii
– wszystko w trosce o równowagę środowiska naturalnego.
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Dysponujemy również nowoczesnym centrum konferencyjnym, jakim
jest kompleks dwóch sal o łącznej powierzchni 100m2, które można
w dowolnej chwili połączyć lub rozdzielić w zależności od liczebności
grupy lub celu spotkania.

Niebieski Art. Hotel & Spa*****
ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków
tel.: 12 297 40 00
hotel@niebieski.com.pl
www.niebieski.com.pl

POWIERZCHNIA
m2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Moon

25

5x5x2,7

28

-

River

75

9x8,3x2,7

60

-

Łącznie
Moon + river

100

14x7,1x2,7

100

-

Noclegi: 80

Pokoje: 40

Parking: 14

Obiekty eventowe

NATURA | DESIGN | SPA

SALA
nazwa

A
B
A+B

Noclegi: 81

POWIERZCHNIA
m

2

60
65
125

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

-

Pokoje: 42

KONFERENCJA
miejsca

30
20
80

145

BANKIET
miejsca

20
20
40

Parking: 40

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.

www.poziom511.com
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POZIOM 511 Design Hotel & SPA
ul. Bonerów 33, 42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
tel.: 32 746 28 00, 600 462 800
marketing@poziom511.com

Obiekty eventowe

SZKOLENIE W DOSKONAŁYM STYLU

146

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

I

41,8

7,46x5,6x3m

50

50

II

41,8

7,46x5,6x3m

50

50

I + II

83,6,8

14,92x11,2x3m

90

100

nazwa
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Szary Residence położony jest bardzo blisko Krakowa, bo zaledwie
7 kilometrów od jego północnych granic, 300 metrów od drogi
krajowej numer 7. Szary Residence posiada profesjonalne zaplecze
konferencyjne, które umożliwia organizację konferencji, szkoleń oraz
imprez integracyjnych. Dwie sale konferencyjne są w stanie pomieścić
łącznie do 100 osób. Sale są klimatyzowane oraz mają dostęp do
światła dziennego. W całym obiekcie udostępniony jest Internet
bezprzewodowy. Pokoje są elegancko urządzone i świetnie wyposażone.
Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu. Na 11 ha przyległego
terenu można znaleźć również Ośrodek Jeździecki.

Szary Residence
ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice
tel.: 12 306 51 00
recepcja@szaryresidence.pl
www.szaryresidence.pl

Noclegi: 88

Pokoje: 40

miejsca

miejsca

Parking: 80

Obiekty eventowe

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.

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Voyager

80

10x8

60

Odyssey

120

15x8

100

-

Apollo

225

25x9

200

80

Pioneer

500

25x20

400

200

Galileo

800

40x20

1000

450

Noclegi: 112

Pokoje: 52

JEDNO MIEJSCE, WIELE MOŻLIWOŚCI!

-

Parking: 200

Terminal Hotel
ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław
tel.: 71 773 55 75
biuro@terminalhotel.pl
www.terminalhotel.pl

Obiekty eventowe

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

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m2

WYMIARY

KONFERENCJA

dł.x szer. x wys.

miejsca

miejsca

362,45

26,83x12,31x9

450/260

200

153,5

14,1x10,81x7,07

200/120

80

sala C

75,5

10,47x7,17x3,22

70/50

40

sala E

55,2

6,04x9,07x3,94

60/40

30

sala F

42,9

4,61x9,07x3,94

50/30

30

sala G

29,9

8,83x3,65x2,8

30/20

20

sala a

21,4

5,73x3,65x3,22

15

15

Parking: -

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel.: 22 336 12 23
sekretariat@wdtnot.pl
www.wdtnot.pl

event katalog 2016

sala A

Pokoje: -

IMPREZA Z KLIMATEM

BANKIET

sala B

Noclegi: -

147

Obiekty eventowe

EVENT NA DESKACH KULTURY

148

SALA
nazwa

Bankiet? Szkolenie? Jubileusz? Elegancki wieczór z Klientami?
Teatr Kamienica to jedno z najnowocześniejszych miejsc w Warszawie,
w którym Państwa impreza otrzyma odpowiednią oprawę kulturalną!
W samym centrum miasta mogą Państwo wystawić swój event na
2000 m2 secesyjnych wnętrz z pełnym zapleczem multimedialnym
i cateringowym. Łącząc nasze doświadczenie, kreatywność oraz
elastyczność z Państwa oczekiwaniami i pomysłami, możemy stworzyć
niebanalny spektakl z każdego spotkania.

event katalog 2016

CO NAS WYRÓŻNIA?
•

Kompleksowość oferty: sale, gastronomia, obsługa techniczna

•

Wspaniała lokalizacja – samo centrum Warszawy

•

Autorska kuchnia

•

Nowoczesne studio nagrań

•

Unikalny nastrój miejsca związany z jego historią

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa
tel.: 601 197 157
event@teatrkamienica.pl
www.teatrkamienica.pl

POWIERZCHNIA
m2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
miejsca

Scena Oficyna

450 m², foyer:
150 m²

12x4,5x0,4

350

300

Scena Parter

270 m²

5x5x0,6

115

80

Scena
Piwnica Warsza

150 m²

4x4x0,4

100

70

Restauracja
Nasza Warszawa

100 m2

2x2

50

60

Noclegi: -

Pokoje: -

Parking: -

Obiekty eventowe

SALA
nazwa

POWIERZCHNIA
m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

149

miejsca

event katalog 2016

Obiekty eventowe

LUKSUS W SERCU PODLASIA

150

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

15 sal
konferencyjnych
i 2 salony
historyczne

Od 26 m²
do 866 m²

Od 3,5x7,4
do 26x33,3

Od 10
do 1000

Od 10
do 504

nazwa

Czterogwiazdkowe Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek
Biskupi Janów Podlaski to efekt marzeń, pasji i zamiłowania do historii
oraz pragnienia stworzenia miejsca unikatowego, w którym komfort i
nowoczesność harmonizują z nieskalaną przyrodą.
Malowniczo położony w sercu Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom
Bugu, Zamek Biskupi sięga swoją historią XV wieku, a zachowane mury
Zamku XVIII wieku. Pragnąc zachować niepowtarzalny klimat tego
zabytkowego miejsca, stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń, w której
historia łączy się z nowoczesnością.

event katalog 2016

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy: 199 pokoi apartamentów,
467 miejsc noclegowych, 17 sal konferencyjnych w tym 2 salony
historyczne, 40 hektarów terenu zielonego z 2 stawami, Strefa
Wellness z krytym basenem, jacuzzi, strefą saun, Dr Irena Eris Beauty
Partner. W pobliżu hotelu znajduje się najstarsza w Polsce stadnina
koni arabskich.

Zamek Biskupi Janów Podlaski****
ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski
tel.: 83 379 08 50.
sprzedaz@zamekjanowpodlaski.pl
www.zamekjanowpodlaski.pl

Noclegi: 467

Pokoje: 199

miejsca

miejsca

Parking: 300

Obiekty eventowe

KONFERENCJE I EVENTY W SOLNEJ OPRAWIE

m

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA

BANKIET

680
240
58
312
225
113

40x17x6,5
24x10x13,5
14,5x4x2,4
24x13x17
15x15x8,5
wys.3 m

700
200
40
160
-

420
120
30
120
60
40

55

10x5,5x3

50

-

85

17x5x3,5

-

60

SALA

POWIERZCHNIA

Komora Warszawa
Komora Jana Haluszki
Komora Jana Haluszki II
Komora Drozdowice III
Komora Drozdowice IV
Komora Gwarków
Hotel Grand Sal****
- sala konferencyjna
Hotel Grand Sal****
- sala restauracyjna

nazwa

Noclegi: 40

2

Pokoje: 18

miejsca

151

miejsca

Parking: 150

Zabytkowe podziemia Kopalni Soli „Wieliczka” to unikatowe miejsce na
organizację konferencji, spotkań firmowych, bankietów.
Podziemne sale bankietowe i konferencyjne wyposażone są
w nowoczesny sprzęt. W większości z nich możliwy jest dostęp do
Internetu oraz sieci telefonii komórkowych. Każda komora posiada
własną szatnię, toalety i indywidualne zaplecze gastronomiczne.
Zapewniamy profesjonalną obsługę gastronomiczną od przerw
kawowych po wykwintne dania przygotowywane na życzenie klienta.
Wszystkie potrawy nasi kucharze przygotowują na miejscu,
w podziemnych kuchniach, ze świeżych produktów najwyższej jakości.
Konferencję czy szkolenie można również zorganizować w należącym
do Kopalni Soli „Wieliczka” Hotelu Grand Sal****. Hotel dysponuje salą
konferencyjną mogącą pomieścić do 50 osób.

www.kopalnia.pl

event katalog 2016

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka
tel.: 12 278 73 92/72
imprezy@kopalnia.pl

Obiekty eventowe

CENTRUM ARTYSTYCZNE FABRYKA TRZCINY

152

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

Aula Teatralna
Sala Plenarna
Sala Foyer
Sala Szkoleniowa
Sala Widowiskowa
Sala Cateringowa
Sala Klubowa
Sala Galeria
Dziedziniec
Całość Fabryka Trzciny
Skwer - poziom 0
Skwer - poziom -1

330
250
150
45
250
70
190
250
450
Ponad 2000
100
350

26x12x5,5/6,3
20x16,5x3
12x13x3
7,5x5x3
20x13x3
10x7,5x3
14x17,5x3
20x24,5
11/20x17,5/22,5
x3,1 / 3,9

450
180
100
30
180
40
180
200

180
150
80
100
40
50
180
150

nazwa

Jest to kompleks kulturalno-edukacyjny oferujący różnorodne
aktywności artystyczne m.in. wystawy, festiwale, koncerty, wykłady.
Liczy się tu przede wszystkim różnorodność oferty artystycznej
połączonej z organizacją ciekawych, nietuzinkowych eventów, szkoleń,
konferencji. Fabryka Trzciny znajduje się w starej odrestaurowanej
fabryce. Do dziś wnętrza zachowały elementy starej architektury.

event katalog 2016

Noclegi: -

Fabryka Trzciny
ul. Otwocka 14, 03-759 Warszawa
tel.: 22 619 05 13
organziacjaimprez@fabryka.waw.pl
www.fabrykatrzciny.pl

Pokoje: -

miejsca

miejsca

Parking: -

Obiekty eventowe

HALA STULECIA – JEDYNE TAKIE MIEJSCE!

m

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

KONFERENCJA

BANKIET

694
836
162

25,8 x 27,5 x 5,6
32,4 x 27,5 x 5,6
14,9 x 10,9 x 3,1

800
990 + 5
150

450
140

SALA

POWIERZCHNIA

Sala wielofunkcyjna
Audytorium
Sale konferencyjne
BiC
Sale konferencyjne
AiD
Sale spotkań A-D
Płyta główna
Sala konferencyjna
E,F,G
Wnęki kwadratowe
B,C,D
Sala Cesarska

nazwa

Noclegi: -

2

miejsca

miejsca

177

15,3 x 11,6 x 3,1

170

150

28,5
2000
100

5 x 5,8 x 3
-

20
5693
80

1500
30

200

-

150

60

300

-

270

120

Pokoje: -

153

Parking: 800

Hala Stulecia jest najważniejszym elementem historycznego kompleksu,
który wraz z Wrocławskim Centrum Kongresowym, Fontanną
Multimedialną, zabytkową Pergolą oraz przyległymi terenami tworzy
idealne miejsce spotkań w centrum Wrocławia – pożądany cel dla
organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych, kulturalnych
i sportowych. Wrocławskie Centrum Kongresowe, obiekt o dużej
kubaturze i najwyższej jakości usług, dysponuje przestrzeniami
z możliwością adaptacji ściśle według potrzeb organizatorów konferencji,
kongresów i szkoleń o zróżnicowanej wielkości. Przy Hali Stulecia
mieści się jedna z największych i najbardziej spektakularnych fontann
w Europie. Setki strumieni tworzą ekran do wyświetlania animacji
pokazów laserowych. Podczas spektakli z udziałem kolorowych świateł
i muzyki, Fontanna zamienia się w niezwykły teatr wodny.

www.halastulecia.pl

event katalog 2016

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Biuro Zarządu: tel.: 71 347 51 50, info@halastulecia.pl
Dział Sprzedaży: tel.: 71 347 50 87/18/13, 71 347 51 08
sprzedaż@halastulecia.pl

Obiekty eventowe

EVENTY W CENTRUM POLSKI

154

SALA

POWIERZCHNIA

A
B
C
D
Aula
Hala
Restauracja

120 m2
120 m2
120 m2
90 m2
330 m2
5700 m2
400 m2

nazwa

Expo - Łódź Sp. z o.o.
oferuje wynajem dwóch obiektów w centrum Łodzi:
Expo-Łódź przy al. Politechniki 4
expo przy ul. Stefanowskiego 30
Expo-Łódź to wielofunkcyjny obiekt usytuowany w centrum miasta.
Oferuje szerokie możliwości organizowania imprez takich jak targi,
wystawy, kongresy i konferencje. Na 13.000m² powierzchni składa
się 5.700m² powierzchni wystawienniczej, 800m² foyer głównego,
400m² foyer na piętrze, 1.000m² powierzchni konferencyjnej, zaplecze
gastronomiczne i parking.

event katalog 2016

Hala expo oferuje 3.231m² powierzchni wystawienniczej wyposażonej
we niezbędne media. Halę można zaaranżować wg potrzeb
Organizatorów imprez takich jak: targi, kiermasze, kongresy, pokazy
mody, koncerty, bankiety, imprezy firmowe, spotkania integracyjne, itp.
Hala expo posiada teren zewnętrzny o powierzchni 3.000m².

Expo - Łódź Sp. z o.o
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, Polska
tel.: 42 636 29 83
info@expo-lodz.pl
www.expo-lodz.pl

Noclegi: -

m2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

14,5x7,5x3,05
14,5x7,5x3,05
14,5x7,5x3,05
14,5x6,4x3,05
19,5x17x6,00
120x47x10

Pokoje: -

KONFERENCJA

BANKIET

100
100
100
90
459
do 4500

64
64
64
54
2400
200

miejsca

miejsca

Parking: 200

Obiekty eventowe

EVENTY | TARGI | KONFERENCJE

KONFERENCJA

BANKIET

-

50
110
600
50

50
250
80

-

-

Ustalenia
indywidualne

-

-

-

6000

-

SALA

POWIERZCHNIA

A
B
C
D

125
125
600
100

Pokoje
rozmów/spotkań
Sale na halach
(dowolna aranżacja)

nazwa

Noclegi: -

m

2

WYMIARY

dł.x szer. x wys.

Pokoje: 7

miejsca

155

miejsca

Parking: 1500

EXPO XXI Warszawa to nowoczesne miejsce na mapie stolicy,
przygotowane do profesjonalnej obsługi wszelkiego rodzaju wydarzeń
specjalnych. Popularny i lubiany obiekt zlokalizowany przy ulicy
Prądzyńskiego 12/14, gości w ciągu roku ponad 200 różnego rodzaju
imprez, także cyklicznych, w tym wystawy, konferencje, eventy
zamknięte, pokazy mody, seminaria, bankiety, targi, imprezy
kulturalne i sportowe oraz koncerty.
Obecnie EXPO XXI oferuje gościom ponad 20 000 m² specjalistycznej
powierzchni, w tym 13 500 m² powierzchni w czterech halach, 1 500
m² powierzchni w ramach dziesięciu sal konferencyjnych i pokojów do
rozmów oraz 5000 m² terenu ekspozycji zewnętrznej z parkingiem na
1500 samochodów. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

www.expoxxi.pl

event katalog 2016

EXPO XXI Warszawa
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel.: 22 256 71 22, 664 494 650
marketing@expoxxi.pl

Obiekty eventowe

SPOTLIGHT ON YOUR BUSINESS

156

SALA

POWIERZCHNIA
m2

dł.x szer. x wys.

WYMIARY

KONFERENCJA

BANKIET

hala Wisła
hala Dunaj
sala Bratysława
sala Wiedeń
sala Lwów
sala Budapeszt
sala Praga
pokój spotkań 1
pokój spotkań 2
pokój spotkań 3
pokój spotkań 4

5 000
4000
648
282
234
207
138
33
24
24
24

120x42x12
96x42x12
38x18x5,5
23,5x12x3,8
26x9x3,8
23x9x3,8
12x11,5x3,8
6x5,5x3,8
6x4x3,8
6x4x3,8
6x4x3,8

3 600
2 660
600
267
210
182
120
30
20
20
20

2 200
2 050
300
120
105
96
64
15
10
10
10

nazwa
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Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
– jedyny tego typu, nowoczesny obiekt zaprojektowany z myślą o
organizacji kongresów, konferencji, targów, koncertów, spotkań
branżowych oraz różnego rodzaju eventów na światowym poziomie.
Tworząc EXPO Kraków postawiliśmy na wielofunkcyjność oraz łatwość
przygotowania i organizacji rozmaitych wydarzeń.
EXPO Kraków to:
•
7,2 ha ogrodzonego terenu w geograficznym centrum Krakowa
•
13 tys. m2 powierzchni użytkowej
•
2 hale o łącznej powierzchni 9 tys. m2 o nośności podłogi 40kpa
i wysokości ponad 8 m (max. 12 m wysokości do sufitu)
•
zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych
•
4 pokoje spotkań
•
przestronne lobby o powierzchni 1 400 m2
•
restauracja czynna w czasie trwania imprez
•
monitorowany parking na ponad 700 miejsc dla samochodów
osobowych i autokarów
•
teren pod ekspozycję zewnętrzną
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel.: 12 644 59 32
biuro@targi.krakow.pl
www.expo.krakow.pl

Noclegi: -

Pokoje: 9

miejsca

miejsca

Parking: 700+

SaleBiznesowe.pl
konferencje, bankiety, imprezy firmowe

sale biznesowe, hotele konferencyjne
szukaj

dodaj obiekt

www.SaleBiznesowe.pl

S
Koncepcja, projekt
oraz kompleksowa
produkcja techniczna
i scenograﬁczna
eventów, koncertów
i show telewizyjnych.
Najnowocześniejszy
sprzęt oświeleniowy,
video i audio.

