
Chcesz zorganizować event, konferencję firmową, wyjazd
integracyjny lub inną formę spotkania dla pracowników czy Klientów? 
Nie wiesz od czego zacząć lub nie masz zbyt dużego
doświadczenia? 
A może zaczynasz zauważać, że ogrom spraw do załatwienia 
staje się nazbyt czasochłonny? 

Zawsze możesz skorzystać z naszych doświadczeń! 
Chętnie udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia w zorganizowaniu,
moderowaniu lub poprowadzeniu wszelkiego rodzaju imprez 
i spotkań biznesowych. 
Dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami realizujemy
najwyższy poziom usług dostosowany do określonego budżetu 
i gwarantujący wiele wartości dodanych.

EVENTY
I KONFERENCJE

BRANŻOWE
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Kluczowym elementem komunikacji w firmie są konferencje branżowe, 
na których zarząd, dyrektorzy i kierownicy działów mogą podsumować
osiągnięcia, zaprezentować strategię działania oraz plany  na przyszłość. 

Rola obsługi eventowej w organizacji konferencji ma ogromne znaczenie – od
propozycji wyjątkowego miejsca, przez komunikację, wizualną oprawę
zdarzenia, przygotowanie logistyczne i atrakcyjny harmonogram, 
aż po realizację, która pozwoli uczestnikom na długo wspominać firmowe
wydarzenie. Nasz zespół kreatywny podpowie również, jak w ciekawy 
i interaktywny sposób zaprezentować merytorykę, aby proces uczenia się 
czy zapamiętywania zakończył się sukcesem. 

KONFERENCJE
BRANŻOWE



INAUGURACJE
I JUBILEUSZE

Otwarcia fabryk, hoteli, obiektów sportowych 
oraz gale jubileuszowe czy ceremonie wręczenia
nagród to uroczystości wymagające niezwykłej
oprawy i domagające się efektu wow! 
Zaczynając od wyjątkowego miejsca, które za sprawą
scenografii przeobrazi się w jedyną taką krainę, 
a kończąc na eleganckich dedykowanych detalach –
misternie tworzymy koncept wydarzenia. 

Nasze ceremonie wyróżniają się oszałamiającą
oprawą wizualną, adekwatnym do okazji programem
artystycznym, a także świetnym przebiegiem
uroczystości, w której wszystko zapięte jest 
na ostatni guzik. 
Nasze eventy przypominają mistrzowsko
wyreżyserowane spektakle z miejscem 
na wzruszenia, śmiech i wspólne świętowanie. 
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Skuteczny zespół to ten, w którym ludzie się
lubią i czują się ze sobą bezpiecznie.
Podnosząc efektywność zespołu, warto
aranżować okazje do tworzenia i zacieśniania
więzi.

Opracowując autorskie programy
teambuildingowe, proponujemy aktywności,
które idą z duchem czasu i odpowiadają 
na współczesne potrzeby i trendy. 
Korzystając z 25 lat doświadczeń w grach
zespołowych w terenie, warsztatach
indoorowych, grach miejskich oraz nietypowych
formach integracji każdą propozycję tworzymy
indywidualnie z uwzględnieniem konkretnych
potrzeb Twojego zespołu.

IMPREZY
INTEGRACYJNE
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Od kilkudniowego wypadu za miasto 
po wyprawy na Antarktydę – wyjazdy
firmowe to nasza specjalność. 
W zależności od celu zdefiniowanego przez
Klienta aranżujemy taki wyjazd, który będzie
sprzyjał realizacji założeń. 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i organizacji
wyjazdów firmowych na całym świecie,
potrafimy tworzyć programy, które są
idealnie zbalansowane – stawiamy 
na równowagę między rozwojem a relaksem,
łączymy dobrą zabawę z biznesowymi
celami wyjazdu. Tworząc program wyjazdu,
rezygnujemy z typowych szlaków, na rzecz
nieoczywistych miejsc, nowo otwartych
atrakcji i perełek regionu. 

WYJAZDY
FIRMOWE

I MOTYWACYJNE



Oferujemy pomoc w rezerwacji i wynajęciu sal
konferencyjnych dostępnych w hotelach lub 
w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych, a także
auli wykładowych na terenie współpracujących z nami
szkół i uczelni wyższych oraz różnego typu
pomieszczeń dostępnych w ośrodkach kultury 
i w innych zaprzyjaźnionych z nami instytucjach.

W ramach przygotowania sal i pomieszczeń
konferencyjno-wykładowych zabezpieczamy zaplecze
sanitarne, wyposażenie medialne niezbędne 
do sprawnego przeprowadzenia konferencji, szkoleń 
i wykładów oraz przerwy kawowe w zależności 
od potrzeb uczestników.

SALE KONFERENCYJNE
I WYKŁADOWE
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Nie zawsze na eventy, szkolenia lub na konferencje
uczestnicy mogą dojechać we własnym zakresie.
Dlatego oferujemy swoją pomoc w zorganizowaniu
odpowiedniego transportu osób w dowolne miejsce
naszego kraju.

W zależności od potrzeb oraz budżetu Klienta możemy
zapewnić transport małymi busami lub
klimatyzowanymi autokarami w wersji podstawowej, 
o podniesionym standardzie lub w wersji luksusowej 
z lodówką, barkiem i toaletą na pokładzie. 
Pamiętamy również o osobach 
z niepełnosprawnościami, aby ich transport przebiegał
w jak najbardziej komfortowych warunkach.

TRANSPORT
UCZESTNIKÓW
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Nie każde miejsce szkolenia lub eventu posiada
zaplecze gastronomiczne spełniające oczekiwania
Klienta. 
W ramach kompleksowej obsługi jesteśmy w stanie
poprzez zaprzyjaźnione i sprawdzone firmy
cateringowe zapewnić dowóz ustalonego menu, 
w wybrane miejsce konferencji czy innego wydarzenia
eventowego. 

Dbamy o to, aby przygotowane potrawy były
dostosowane do diety i upodobań poszczególnych
uczestników – dania wegetariańskie, wegańskie,
bezglutenowe itp. 
Dodatkowo organizujemy usługi gastronomiczne
serwowane na miejscu w restauracjach hotelowych 
lub w ośrodkach konferencyjnych.

CATERING
I WYŻYWIENIE
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Szkolenia, konferencje, eventy i spotkania w zależności 
od swoich celów i potrzeb pomysłodawców kierują się różnymi
zasadami. Czasami uczestnicy przyjeżdżają i wyjeżdżają tego
samego dnia, czasami potrzebują zakwaterowania zaledwie
na kilka godzin, aby się odświeżyć – a czasami należy
zabezpieczyć kilkudniowe noclegi.

Rozumiejąc te potrzeby pomagamy zarezerwować i wynająć
pokoje o standardzie dopasowanym do wymagań naszych
Klientów. Dodatkowo duża część współpracujących z nami
hoteli i ośrodków w ramach zakwaterowania oferuje takie
udogodnienia jak: basen, sauna, jacuzzi lub SPA.

ZAKWATEROWANIE
 I NOCLEGI



SZKOLENIA
I WYKŁADY
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Szkolenia i wykłady kompetencyjne są często cennym
dopełnieniem różnego typu eventów i konferencji.
Mogą stanowić wartość dodaną dla uczestników –
dzięki czemu chętniej biorą udział w spotkaniu lub być
istotnym elementem dla pracodawcy, który planuje
efektywnie i rozwojowo wykorzystać obecność
pracowników w ramach wydarzenia firmowego. 

Bazując na naszych doświadczeniach proponujemy
krótkie moduły szkoleniowe z wielu tematów jak np.
przywództwo, zarządzanie, negocjacje, wystąpienia
publiczne, social media itp., które mogą podnieść
atrakcyjność eventu, a w szczególności jego walory
merytoryczne.



Często występują sytuacje, że pomysłodawcy eventu
lub konferencji chcieliby zwiększyć zaangażowanie
uczestników i atrakcyjność wydarzenia –
jednocześnie zachowując związek z tematyką
spotkania lub z charakterystyką firmy – jej produktami
bądź też wartościami. 

Jako pierwsza w Polsce firma wykorzystująca
wirtualną rzeczywistości w szkoleniach miękkich –
proponujemy autorskie gry i innowacyjne ćwiczenia 
o charakterze grywalizacyjnym, dopasowane 
do tematyki eventu. 
Zajęcia takie mogą być oddzielnym modułem 
na konferencji, atrakcją w przerwach 
dla zainteresowanych osób lub uzupełnieniem
szkolenia.

GRY
I ĆWICZENIA
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Nie wiesz jak zainspirować zespół lub swoich
Klientów? 
Potrzebujesz zastrzyku energii dla uczestników
eventu lub konferencji? 
A może doskonale wiesz jakie przesłanie ma dotrzeć
do słuchaczy i chcesz, aby zrobił do charyzmatyczny
profesjonalista?

Nasza firma pomoże Ci zorganizować występ mówcy
motywacyjnego, który będzie dostosowany 
do tematyki eventu, grupy wiekowej uczestników 
oraz do budżetu wydarzenia. 
Dzięki temu zintegrujesz słuchaczy wokół wspólnego
celu oraz pobudzisz do szukania rozwiązań 
i efektywnego działania – bo sukces zaczyna się 
w głowie.

MÓWCY
MOTYWACYJNI
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Czasami warto zadbać, aby mądre szkolenia,
ciekawe konferencje lub ważne eventy zawierały
elementy rozrywki i relaksu, które pomogą
„naładować akumulatory”, poprawić nastrój 
oraz zintegrować uczestników spotkania. 

Dbając o te aspekty oferujemy pomoc w organizacji
różnego rodzaju dodatkowych atrakcji typu: pokazy
taneczne połączone z nauką tańca, zabawy z DJ-em
w wybranych klimatach muzycznych, występy kapel
regionalnych, iluzjonistów lub komików
specjalizujących się stand-upie. 
Czasami też najlepszym rozwiązaniem okazuje się
tradycyjne ognisko i człowiek z gitarą.

DODATKOWE
ATRAKCJE


