




Piątka to taka magiczna cyfra, o którą zabiegał każdy 
przez całe swoje szkolne życie… Nam się udało 
w tym roku zasłużyć na piątkę – pięć lat w branży 
eventowej to dla nas wielki sukces. To pięć lat 
budowania pozycji na rynku, pięć lat nawiązywania 
relacji i poznawania branży, która jest dynamiczna 
jak wiosenna pogoda i zaskakująca jak ostatni mecz 
Polska – Niemcy. Piątka w branży eventowej jest 
także synonimem jakości, więc bez skrępowania 
przyznajemy sobie piątkę na naszej jubileuszowej 
okładce. Z perspektywy tych pięciu lat, możemy 
z dumą powiedzieć, że dziś na stronach rocznika 
skupiamy śmietankę branży eventowej. Zaufali 
nam liderzy i kreatorzy tego rynku, absolutne 
gwiazdy polskiej sceny eventowej, bez których nie 
moglibyśmy mówić o prężnym rozwoju tej gałęzi 
marketingu. To ogromny zaszczyt, ale i wielka 
odpowiedzialność, bo goszczenie tak zacnego 
grona na kartach Event Katalogu sprawia, że 
czujemy się trochę jak Oscar’owy czerwony dywan 
(jak cudnie być dywanem!). Te pięć lat to także praca 
budowania pozycji naszego wydawnictwa w oczach 
czytelników, osób odpowiedzialnych za organizację 
wydarzeń. Cieszymy się z pozytywnych opinii i ze 
statusu medium „eventotwórczego”, które co 
roku zapowiada innowacje i prekursorskie oferty 
a także kreuje trendy. Rozmowy z Wami podczas 

targów i spotkań branżowych utwierdzają nasz 
pogląd, że branża eventowa w Polsce to prawdziwy 
dynamit, że nie brak jej odwagi i kreatywności 
w doborze narzędzi.

Drogi Czytelniku, po raz piąty zapraszamy Cię do 
naszego eventowego świata, świata pełnego przy-
gód i niezapomnianych przeżyć. Świata, w którym 
budzone emocje są przepustką do pozytywnego 
kojarzenia marki, którą zarządzasz. Znajdziesz tu 
wszystko, czego szukasz. Poznasz osoby, które 
swoją osobowością uświetnią każdą Twoją impre-
zę, atrakcje, które na długo będą wspominać Twoi 
goście. Znajdziesz profesjonalne obiekty, które są 
przystosowane do organizacji imprez integracyj-
nych, spotkań z klientami, konferencji czy szkoleń. 
Odkryjesz innowacyjne patenty na zapewnienie 
Twoim gościom emocji, na ich integrację, rozbawie-
nie, zdobycie nowych umiejętności, czy na spraw-
dzenie się w ekstremalnych sytuacjach. Mamy 
nadzieję, że po raz piąty event katalog stanie się 
Twoim niezbędnikiem na cały rok pracy w niezwykłej 
branży tworzenia eventów.

Zapraszam do środka!

EVENT NA PIĄTKĘ!

Marzena Ziarkowska
Manager ds. Kluczowych 
Klientów

Marzena Ziarkowska
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Naszą misją jest wyznaczenie etycznych stan-
dardów postępowania podmiotów funkcjonujących 
w branży eventowej. Poprzez podejmowane dzia-
łania chcemy edukować, wspierać i umacniać całą 
branżę i wszystkie firmy w niej działające, w zakre-
sie ich etycznej działalności związanej z organiza-
cją wydarzeń.

Realizując naszą misję, wdrażamy działania ma-
jące na celu zmianę, ujednolicenie i respektowanie 
przepisów dotyczących obszarów, które dzielimy 
na kategorie:

Nieetyczne zachowania klientów wobec agencji, 
przejawiające się poprzez, np. zbyt późne wysyła-
nie zapytań ofertowych, niejasne procedury prze-
targowe, uchylanie się od terminów płatności, 
wysyłanie zapytań do zbyt dużej liczby agencji, wy-
korzystywanie pomysłów, wykreowanych przez inne 
agencje i realizowanie ich we własnym zakresie;

Nieetyczne zachowania klientów wobec obiek-
tów np. świadome wprowadzanie w błąd, wykorzy-
stywanie ofert obiektu i zwlekanie z odpowiedzią, 
aby przedstawioną ofertę wykorzystać w innym 
miejscu, brak odpowiedzi na wysłane przez obiekt 
oferty; 

Nieetyczne zachowania po stronie pracowników 
i wspólników, a wśród nich, m.in.: przejmowanie 
bez wiedzy i zgody obu stron baz danych klientów, 
hoteli, scenariuszy czy zdjęć;

Nieetyczne zachowania podmiotów działają-
cych w branży, przejawiające się m.in. podkra-
daniem klientów i imprez rozwijanych w danym 
miejscu przez wiele lat (imprezy targowe), dum-
pingowanie cen;

Nieetyczne zachowania po stronie pracodaw-
ców, m.in. nieetyczna konkurencja na rynku pracy, 
niewypłacanie lub wypłacanie z opóźnieniem wyna-
grodzeń podwykonawcom i pracownikom.

Chcemy, aby nasze działania zaowocowały nie tylko 
poprawą w zakresie działalności firm funkcjonują-
cych w branży, chcemy także wypracować wspólny 
kodeks etyki branży eventowej, stanowiący zbiór 
zasad, którymi powinni kierować się przedsiębior-
cy, osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowości prawnej zajmujące 
się działalnością w zakresie eventów na terytorium 
Polski i poza nią.

Mamy głębokie poczucie, że jeśli każdy 
z uczestników rynku eventów będzie 
przestrzegał zasad zawartych w stworzonym 
wspólnie kodeksie i prezentował taką postawę 
swoim klientom, umocni się nasza pozycja jako 
partnerów w biznesie.

Misja Zespołu ds. etyki w branży

Skład Rady Etyki SBE:
Michał Kozak - Dyrektor Generalny Hotelu Mazurkas
Michał Czerniak - Dyrektor Zarządzający Brill AV Media
Żaneta Berus - Prezes Zarządu EXPO XXI Warszawa

Jakub Zdrzalik - Partner / Dyrektor Zarządzający Agencji Perffecto
Seweryn Jakubiec - IFINITY, chief development oficer MICE
Marta Dunin-Michałowska - Prezes Zarządu Mea Group
Olga Krzemińska-Zasadzka - Managing Director POWER

Przejawy naruszeń w branży eventowej prosimy zgłaszać na adres e-mail: etyka@sbe.org.pl lub adres: stowarzyszenia branży eventowej, ul. kowalczyka 1 lok 31, 03-193 warszawa

olga krzemińska-Zasadzka
V-ce prezes stowarzyszenie
branży eventowej







Początki SBE sięgają 2007 roku, kiedy to miały 
miejsce pierwsze próby konsolidacji i integracji 
event managerów, podwykonawców i zlecenio-
dawców. Powstały wtedy Event Manager Club 
w 2009 roku ewoluował w nieformalne Stowarzy-
szenie Branży Eventowej, na liście założycielskiej 
którego podpisało się 52 przedstawicieli rynku. 
Stowarzyszenie Branży Eventowej zostało for-
malnie zarejestrowane w 2010 roku. 

Obecnie Zarząd SBE tworzą: Marta Dunin-Mi-
chałowska (Prezes Zarządu), Olga Krzemińska-
Zasadzka (Wiceprezes Zarządu), Adam Zaga-
jewski (Wiceprezes Zarządu), Anna Nowakowska 
(Członek Zarządu ds. Edukacji) oraz Żaneta Berus 
(Członek Zarządu).

Misją Stowarzyszenia Branży Eventowej jest 
dbałość o wizerunek oraz ciągły rozwój polskiego 
rynku eventowego poprzez promocję eventu jako 
skutecznego i wymiernego narzędzia biznesowego 
oraz edukację branżową.

SBE umożliwia Członkom Stowarzyszenia inte-
grację oraz stałą wymianę doświadczeń poprzez 
organizację konferencji, szkoleń, spotkań networ-
kingowych, targów czy paneli dyskusyjnych.

Do najważniejszych inicjatyw SBE należą:
●	 Konferencja Event Biznes – pierwsza w Polsce, 

cykliczna konferencja dotyczącą event 
marketingu, której druga edycja planowana 
jest na drugą połowę 2015 roku;

●	 Współorganizacja, wraz z innymi 
stowarzyszeniami branżowymi działającymi 
w sektorze organizacji spotkań, konferencji 
Meetings Week Poland;

●	 Studium Event Management – organizowane 
we współpracy z Fundacją na Rzecz Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
studium dedykowane osobom chcącym 
związać swoją przyszłość z zawodem event 
managera oraz profesjonalistom, chcącym 
pogłębić wiedzę na temat organizacji 
wydarzeń;

●	 Spotkania Event Camp, skierowane do 
studentów zainteresowanych branżą 
eventową na uczelniach poza Warszawą.

●	 Elfy SBE – coroczna akcja charytatywna, 
mająca na celu wsparcie najbardziej 
potrzebujących dzieci;

●	 Liczne debaty branżowe, mające na celu 
dążenie do profesjonalizacji rynku oraz 
integracji przedstawicieli branży.

Stowarzyszenie obejmuje także patronaty nad 
innymi wydarzeniami branżowymi.

Wszystkie podmioty przyjęte do SBE w charak-
terze Członków Stowarzyszenia objęte są Pro-
gramem Partnerskim, będącym atrakcyjnym pa-
kietem dodatkowych korzyści (m.in. specjalnych 
ofert, usług, produktów i zniżek przeznaczonych 
tylko dla firm i osób przynależących do SBE).

Stowarzyszenie Branży Eventowej dąży tak-
że do wypracowania jednolitych standardów 
etycznych dla przedstawicieli polskiego ryn-
ku spotkań. W tym celu, w lutym 2015 roku, 
SBE na mocy uchwały Zarządu powołało Radę  
Etyki. Celem działalności Rady Etyki jest pro-
mowanie standardów etycznych wśród członków 
Stowarzyszenia i całej branży, edukacja w zakre-
sie etyki działania na rynku eventowym, a tak-
że wydawanie opinii i orzeczeń zarówno w kwe-
stiach dotyczących niepokojących praktyk ryn-
kowych, jak i konkretnych spornych sytuacji. 
W skład Rady wchodzą eksperci rynku branżo-
wego, reprezentujący trzy filary branży, będące 
zrzeszone w SBE (agencje, podwykonawców i lo-
kalizacje eventowe).

StowarzySzenie Branży eventowej

Stowarzyszenie Branży Eventowej to organizacja zrzeszająca trzy 
segmenty przedstawicieli polskiej branży eventowej: organizatorów 
(agencje eventowe i incentive), podwykonawców oraz przedstawiciele 
lokalizacji, w których organizowane są wydarzenia specjalne.



Jej pierwsza edycja, organizowana przez Stowa-
rzyszenie Branży Eventowej we współpracy z Klu-
bem Agencji Eventowych, odbyła się 23-24 czerw-
ca 2014 r. w MCC Mazurkas Conference Centre & 
Hotel w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim.

Pierwsza odsłona konferencji poświęcona była 
w pełni tematyce eventu, jako jednemu z najsku-
teczniejszych narzędzi marketingowych, pozwala-
jących dotrzeć bezpośrednio do grup docelowych 
Klientów i z powodzeniem realizować cele bizneso-
we. Dwudniowe spotkanie miało na celu zapoznanie 
uczestników z nowoczesnymi formami promocji 
służącymi budowaniu marki oraz ukazanie możliwo-
ści i korzyści sprzedażowych i wizerunkowych pły-
nących z wykorzystania event marketingu. 

W roli prelegentów podczas I edycji Event Biz-
nes wystąpili specjaliści reprezentujący zarówno 
sektor biznesu, jak i przedstawiciele branży spo-
tkań. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Andrzej 
Blikle, Elling Hamso z ROI Institute, dr hab. Mag-
dalena Kachniewska, prof. Szkoły Głównej Handlo-
wej, a także znane postaci polskiej branży even-
towej: Mariusz Pleban (Multi Communications), 
Sebastian Oprządek (El Padre), Stanisław Trzciń-
ski (STX Jamboree), Iwona Piga (Training Projects), 
Agnieszka Ciesielska (SBE), Bartosz Bieszyński 
(Walk Events), Bartosz Idzikowski i Tomasz Ku-
dła (studiumprzypadku.com), Jarosław Sądej (Jet 
Events), Paweł Kwiatkowski (STX Jamboree), Ja-
kub Zdrzalik i Marta Harazińska (Perfectto), Ad-
riana Piekarska (Exclusive Event), Magda Kondas 
(Meetingplanner.pl) oraz Anna Nowakowska repre-
zentująca Stowarzyszenie Branży Eventowej – or-
ganizatora konferencji. 

Konferencja adresowana była do dyrektorów 
i kadry menedżerskiej reprezentującej działy mar-
ketingu, HR i zakupów, przedstawicieli zarządów 
firm i organizacji odpowiedzialnym za komunika-
cję w swoich przedsiębiorstwach, a także osób  
związanych zawodowo z organizacją eventów, 
chcących pogłębić swoją dotychczasową wiedzę. 

Event jest jednym z najmniej docenianych narzę-
dzi marketingowych na polskim rynku. Sytuacja ta 
wynika z niedostatecznej ilości badań oraz infor-
macji o eventach, a tym samym z braku świadomo-
ści i wiedzy na temat korzyści, jakie niesie ze sobą 
organizacja wydarzeń. Program konferencji Event 
Biznes został skonstruowany tak, by w sposób 
kompleksowy przedstawić uczestnikom wartość 
biznesową eventu jako najskuteczniejszej formy 
bezpośredniego dotarcia do dowolnie wybranej 
grupy docelowej gwarantującej jednocześnie na-
tychmiastową informację zwrotną ze strony od-
biorców – podsumował konferencję Adam Zagajew-
ski, Wiceprezes Zarządu SBE.

Konferencja event Biznes
Event Biznes to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w pełni event marketingowi. 

27 października 2015 roku 
odbędzie się II edycja 
konferencji Event Biznes.



Trwający dwa semestry kurs dedykowany jest 
osobom zainteresowanym rozpoczęciem popar-
tej rzetelną wiedzą teoretyczną i praktyczną pra-
cy w zawodzie event managera oraz praktykom, 
chcącym usystematyzować swoją wiedzę na te-
mat organizacji wydarzeń.

Studium Event Management obejmuje 168 go-
dzin zajęć dydaktycznych oraz zajęcia terenowe 
i praktyczne.

Zajęcia w ramach Studium prowadzone są za-
równo przez wykładowców Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, jak i przez zapro-
szonych przez SBE praktyków event marketingu 
i znawców polskiego rynku spotkań. 

Uczestnikom kursu zostaje przedstawiona nie-
zbędna wiedza teoretyczna, obejmująca tematy 
z pogranicza nauk społecznych, nauk o komunika-
cji, prawa, ekonomii i marketingu oraz liczne stu-
dia przypadków, będące wprowadzeniem do zajęć 
praktycznych, obejmujących m.in. wyjścia na wizje 
lokalne obiektów oraz obserwację pracy przy pro-
fesjonalnej organizacji eventów.

Współorganizowane przez Stowarzyszenie 
Branży Eventowej Studium Event Management 
to kierunek unikalny w skali kraju, łączący nie-
zbędną w pracy Project Managera wiedzę aka-
demicką z zakresu marketingu, zarządzania oraz 
komunikacji z podstawowymi wskazówki prak-
tycznymi, dotyczącymi realizacji koncepcji wyda-
rzenia. Dla osób, chcących zawodowo zajmować 
się organizacją spotkań, jest to doskonała możli-
wość poznania nie tylko aspektów teoretycznych 
eventu, wykładanych studentom przez profeso-
rów Uniwersytetu Warszawskiego, ale i bezcen-
nych wskazówek praktycznych, przedstawianych 
przez najważniejszych przedstawicieli polskie-
go rynku eventowego. Jako absolwentowi tego 
kierunku, zaznajomionemu nie tylko ze specyfiką 
event marketingu, jego celami i narzędziami, ale 

i studiami przypadków wielu znaczących eventów 
oraz praktyczną stroną organizacji wydarzeń, 
było mi znacznie łatwiej rozpocząć pracę w bran-
ży oraz stale rozwijać się i poszerzać swoje kom-
petencje – mówi Paweł Grabowski, absolwent 
Studium, wyróżniony tytułem Młodego Kreatyw-
nego Branży Eventowej 2013 w konkursie orga-
nizowanym przez branżowy portal MeetingPlan-
ner.pl, obecnie Creative Executive w specjalizują-
cej się w organizacji eventów agencji marketingu 
zintegrowanego Mea Group.

W czerwcu 2015 roku, w związku z dużym zain-
teresowaniem tego typu studiami, rusza czwarta 
edycja Studium Event Management.

Studium EvEnt managEmEnt
Studium Event Management to wspólna inicjatywa edukacyjna Stowarzyszenia Branży 
Eventowej i Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji: 
sbe.org.pl/projekty/studium-event-management



Event jest obecnie jednym z najbardziej skutecz-
nych sposobów komunikacji z konsumentami, za-
cieśniania relacji i umacniania lojalności. - Firmy 
(ściślej marki) poszukują i rozwijają te formy od-
działywania na konsumentów, które pozwalają 
na maksymalizację kontaktu z nimi. – mówi Olga 
Krzemińska-Zasadzka, Managing Director agen-
cji POWER - Skuteczne działanie zgodne z zasa-
dami współczesnego zarządzania narzuca firmom 
komunikację nie tylko z jej otoczeniem (klientami, 
dostawcami), ale również z własnymi pracowni-
kami. Korporacje pragnąc spełnić te cele posłu-
gują się zazwyczaj jednym z najskuteczniejszych 
narzędzi – tzw. event marketingiem. Chęć od-
działywania na współczesnych konsumentów wy-
maga jednak działań spektakularnych i atrakcyj-
nych, często oferujących korzyści pozamaterial-
ne. – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka. Tutaj 
sięgamy do korzeni skuteczności event marketin-
gu, które stanowi psychologia. Event podprogo-
wo oddziałuje na ludzką psychikę, emocje, a nie od 
dziś wiadomo, że bodźce emocjonalne są najsil-
niejsze i najmocniej pobudzają do działania, pozo-
stając przy tym na długo w pamięci. - Event mar-
keting umożliwia nawiązanie kontaktu z klientem, 
służy jego podtrzymaniu lub przywróceniu, je-
śli z różnych przyczyn, firma ten kontakt straci-
ła. Służy przede wszystkim temu, żeby klient bio-
rący udział w evencie zatrzymał na dłużej swoje 
myśli wokół firmy, która jest jego organizatorem. 
Najważniejszym celem event marketingu jest za-
władnięcie umysłowością klienta tak, żeby nasza 
marka czy nazwa firmy wywoływała u niego po-
zytywne skojarzenie. Pamiętajmy, że event mar-
keting to świadectwo tego, jak firma jest zorga-
nizowana – to pokazanie siły firmy, tego co jest 
w niej atrakcyjne, co może wzbudzić zaintereso-
wanie, co pokazuje, że doskonale funkcjonuje ona 

nie tylko w działaniach marketingowych, ale też na 
każdym innym obszarze. – podkreśla Managing Di-
rector agencji POWER.

To, gdzie odbywa się event wpływa na jego cało-
kształt – nadaje określony klimat imprezie, pod-
nosi jej rangę i prestiż albo wprost przeciwnie. 
Magia miejsca może przenieść gości do określo-
nej epoki, nadaje styl imprezie. Jeśli np. planuje-
my event w średniowiecznym zamku lub hotelu 
stylizowanym na zamek, narzuca się od razu cha-
rakter imprezy, który może podstawą do aranża-
cji zabawy z przebraniami, atrakcjami lub skom-
ponowania menu na wzór średniowiecznej uczty. 
Przede wszystkim z miejscem kojarzą się okre-
ślone emocje, które przenoszą się na ogólną per-
cepcję eventu. - Jako profesjonalne centrum kon-
ferencyjne i dostawca cateringu zawsze staramy 
się pokazać, że zarówno miejsce, w którym odby-
wa się dane wydarzenie jak i usługa cateringowa 
mogą doskonale wpisać się w wizję eventu, po-
magając osiągnąć zamierzony cel marketingowy. 
– mówi Iwona Kątny, Kierownik Działu PR i Marke-
tingu Mazurkas Conference Centre & Hotel - Każ-
dy element – począwszy od aranżacji sali, po-
przez dekoracje bufetów i stołów, oświetlenie, 
nagłośnienie, standard obsługi, aż po komfort 
dojazdu – składa się na całościowe finalne odczu-
cie gościa danego wydarzenia. Dlatego w MCC 
Mazurkas tak dużą wagę przykładamy do dopra-
cowania wszystkich szczegółów organizacyjnych 
imprez, które się u nas odbywają. Kluczem do 
tego jest z kolei komunikacja między organizato-
rem i podwykonawcami, a obiektem i catererem – 
podkreśla Iwona Kątny. Całość skojarzeń związa-
nych z danym miejscem przenoszone jest w umy-
śle gościa na odbiór imprezy, a co za tym idzie 
także na wizerunek firmy lub marki. - Doskonały 

MAGIA EVENTU
Udany event jest satysfakcją dla obu stron, zarówno tej organizującej jak i dla wyśmienicie 
bawiących się gości. Zacieśnia relacje, integruje, staje się platformą wymiany doświadczeń, 
ale przede wszystkim umacnia pozytywne skojarzenia z marką. Żeby jednak impreza w całości 
okazała się sukcesem, muszą być dopracowane wszystkie detale.

Joanna Łęczycka
Redaktor Prowadząca
EventPolska.biz 



event to przepiękne wnętrza, zapach, dobre na-
głośnienie, doskonała obsługa a przede wszystkim 
catering i atmosfera, którą tworzą ludzie i klimat 
przestrzeni. Ciekawa architektura oraz dobry ca-
tering przysporzą gościom niezapomnianych do-
znań estetycznych oraz smakowych. Każdy czło-
wiek z psychologicznego punktu widzenia, czu-
ły jest na kwestie postrzeganego piękna oraz do-
brego smaku. Są to rzeczy ważne dla człowieka, 
dlatego na długo pozostają w pamięci i milo się ko-
jarzą – mówi Anna Pytkowska, General Event Di-
rector Centrum Eventowego Space.

Dziś, w dobie popularności różnego rodzaju pro-
gramów kulinarnych, zdecydowanie lubimy do-
brze zjeść. Polacy są otwarci na nowe smaki, ce-
nią artystyczne podanie i atrakcyjny wygląd po-
traw. - Catering na evencie może też przyczynić 
się do tego, że o danej firmie i jej wydarzeniu bę-
dzie się jeszcze długo mówiło na rynku. – mówi 
Iwona Kątny. Pięknie podane potrawy, ich orygi-
nalność, a przede wszystkim smak i świeżość to 
niezapomniane wrażenia gości i temat do rozmów 
zarówno podczas eventu jak i po nim. Wiele zależy 
od grupy docelowej, bo osoby starsze przykłada-
ją zdecydowanie większą wagę do cateringu niż do 
pozostałych elementów eventu. Jeśli natomiast 
naszą grupą docelową są osoby młode, możemy 
być pewni, że oczekują od eventu dobrej zabawy, 
na którą wpływ mają atrakcje, które im zapropo-
nujemy. Lubimy być zaskakiwani, a eventy są oka-
zją, od której oczekujemy niespodzianek, dodatko-
wych atrakcji, nieszablonowej zabawy. Przemysł 
rozrywkowy jest dziś tak zaawansowany, że moż-
liwości aranżacji atrakcji zarówno outdoorowych 
jak i indoorowych jest wiele. - Właściwie dobra-
ne atrakcje eventowe to klucz do sukcesu prak-
tycznie każdego eventu firmowego. Event mana-

ger ma w ręku narzędzie - atrakcje, którym może 
sprawić, że jego event będzie wyjątkowy i na dłu-
go pozostanie w pamięci – mówi Monika Żurawska 
Moc&ArtGroup.

Żeby zadziałała magia eventu, potrzebujemy kil-
ku zaklęć – między innymi urokliwego miejsca, nie-
zwykłego cateringu a także czarującej oprawy ar-
tystycznej. Połączenie tych najważniejszych ele-
mentów może sprawić, że nawet najbardziej wy-
magający klient po wspólnej imprezie stanie się 
największym fanem marki i firmy. Eventy mają nie-
zwykłą moc uwodzenia, dzięki swoim psycholo-
gicznym zaklęciom potrafią działać cuda.
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Menadżer Obiektu Roku
Żaneta Berus, EXPO XXI Warszawa
Wg mnie najważniejszymi cechami wyróżniającymi 
dobrego menedżera obiektu są: wiedza o produk-
cie (czyli o obiekcie) i wiedza ekonomiczna, umie-
jętność szybkiego reagowania na różne sytuacje, 
szybkość podejmowania decyzji, zdecydowanie, 
poszanowanie klientów, pracowników oraz firm 
podwykonawczych, a także empatia i otwartość 
na ludzi w ogóle.

Staram się ciągle doskonalić te cechy w so-
bie. Wyróżnienie Osobowość Roku jest dla mnie 
nagrodą za wieloletnią pracę w branży oraz za 
moje starania na rzecz ciągłego podnoszenia po-
przeczki jakości usług, jakie w EXPO XXI wdrażam 
na co dzień przy pomocy całego zespołu. Jest to 
nagroda motywująca do dalszej pracy ze zdwojo-
ną energią i jeszcze większym spojrzeniem z dy-
stansem na to, co się dzieje w samym obiekcie 
jak i wokół niego. To taki Oskar w branży MICE 
więc bardzo mi miło, iż właśnie mi przypadła ta 
nagroda bo oznacza to, iż moje działania są do-
strzegane w branży i warto tak postępować na 
co dzień.

Odkrycie Roku MPI Poland
Kinga Soćko, Poland Convention Bureau 
Praca w przemyśle spotkań jest dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem i możliwością sprawdzenia sa-
mej siebie. Niezwykła dynamika branży sprawia, 
że każdy realizowany projekt przynosi nowe do-
świadczenie i wiedzę. To jest ogromna motywacja 
do ciągłego rozwoju. Przemysł spotkań to także 
przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy inspi-
rują swoim doświadczeniem i kreatywnością. Od 

początku mojej kariery związana jestem ze sto-
warzyszeniem MPI Poland Club, dzięki któremu 
poznałam wiele wspaniałych osobistości z branży 
i mogłam wziąć udział w licznych wydarzeniach 
edukacyjnych. Cieszę się, że wysiłek włożony we 
wszystkie podejmowane przeze mnie działania 
w tym w organizację konferencji MPI European 
Meeting & Events Industry w Krakowie zostały 
docenione. Tytuł Odkrycia Roku MPI Poland Club 
to zwieńczenie niezwykle intensywnego roku, ja-
kim był dla mnie rok 2014. Wierzę, że to począ-
tek mojej nowej drogi zawodowej.

Organizator Roku
Marta Dunin-Michałowska, Mea Group 
Do pracy w wymagającej i trudnej, bo wciąż ewo-
luującej branży eventowej, najbardziej motywują 
mnie nowe wyzwania, przed którymi staję każde-
go dnia oraz sukcesy, którymi kończą się podję-
te działania. Przykładem takiego sukcesu, który 
skutecznie zmotywował do dalszej pracy nie tylko 
mnie, ale i cały zespół Mea Group, było zdoby-
cie tytułu Gazeli Biznesu 2014 – wyróżnienia dla 
najprężniej rozwijających się firm, czy oczywiście 
tytuł Osobowości Roku MICE Poland w kategorii 
Organizator. Jednak głównym motorem do dzia-
łania są dla nas sukcesy naszych Klientów, odno-
szone przy naszym wsparciu i za sprawą realizo-
wanych dla nich przez naszą agencję projektów 
eventowych. 
Sukcesem i ogromną motywacją dla mnie jest 
także stworzenie zgranego zespołu współpra-
cowników i przyjaznej atmosfery w pracy, co bez-
pośrednio przekłada się na ilość dobrej energii 
wokół mnie. Jeśli zaś chodzi o inspiracje, to sta-

Oskary branży eventOwej rOzdane

Menadżer Obiektu roku
żaneta berus
eXPO XXI warszawa

MICe Poland po raz siódmy wręczył swoje wyróżnienia dla osób, które miały w ubiegłym 
roku największy wpływ na rozwój branży. statuetki Osobowość roku MICe Poland 2014 
zostały rozdane w pięciu kategoriach a każdy laureat to bez wątpienia wzór do naśladowania 
w swojej dziedzinie. Poznajcie zwycięzców!

Odkrycie roku MPI Poland
kinga soćko
Poland Convention bureau



ram się je czerpać ze wszystkich dziedzin życia.  
Praca jest moją pasją, co zawsze staram się 
podkreślać, dlatego stale się rozwijam i poszuku-
ję nowych impulsów do działania.

Tytuł Osobowości Roku, będący jedną z naj-
ważniejszych nagród w branży eventowej, jest 
dla mnie wielkim wyróżnieniem. Cieszę, że moje 
starania i zaangażowanie w pracę zostały za-
uważone i docenione w taki sposób. Tytuł Orga-
nizatora Roku traktuję przede wszystkim jako 
wspólny sukces całego zespołu Mea Group, dla 
którego jest on ukoronowaniem starań o do-
strzeżenie najwyższej jakości wykonywanej przez 
nas pracy i dążenia do osiągnięcia przez naszych 
Klientów realnych, wymiernych korzyści. Dodat-
kowo, dla mnie, jako dla prezesa Stowarzyszenia 
Branży Eventowej, jest to dodatkowy impuls do 
działania na rzecz dynamicznie rozwijającego się 
polskiego rynku spotkań. Widząc profesjonalizm 
i zaangażowanie nominowanych do tytułu Osobo-
wości Roku we wszystkich czterech kategoriach 
jestem przekonana, iż branża zmierza w dobrym 
kierunku, którego standardy wyznaczają właśnie 
stowarzyszenia branżowe.

Podwykonawca Roku
Adam Zagajewski, Triangoo
Jest kilka zasad które warto wymienić. Przede 
wszystkim kierować się swoją fantazją i zaszcze-
piać nieszablonowe myślenie swoim partnerom 
biznesowym. Obecny model pracy w eventach 
to przede wszystkim poruszanie się po utartych 
i bezpiecznych standardach, zwłaszcza w war-
stwie wizualnej. 70% eventow obecnie wygląda 
podobnie. Zapadalność w pamięć a przez to rów-

nież skuteczność takich wydarzeń spada. Zlewają 
się w jedno i nie wywołują pożądanych emocji. Dru-
ga zasada to otwartość, ponad wszystko najważ-
niejsza jest współpraca. Wymiana myśli, opinii, 
pomysłów służy kreowaniu i tworzeniu rozwiązań. 
Zamykanie się w okopach własnej firmy skutkuje 
alienacją i w funkcji czasu prowadzi do stagnacji. 
Trzecią zasadą jest szacunek do swojej i cudzej 
pracy. Uczestnicy rynku eventowego są od siebie 
mocno uzależnieni (agencje od podwykonawców, 
podwykonawcy, od siebie, agencje od klientów). 
Jeżeli nasza praca służy tworzeniu pozytywnych 
doznań, to powinniśmy partnersko współpraco-
wać przy każdym etapie tworzenia wydarzenia.

Tytuł jest do tej pory najważniejszą nagrodą 
jaką otrzymałem w obszarze swojej pracy zawo-
dowej. Nasza działalność (scenograficzna) jest 
moim zdaniem najbardziej nieprzewidywalną a za-
razem trudną częścią procesu tworzenia eventu. 
Dlatego tym bardziej jestem szczęśliwy, iż bran-
ża doceniła nasze starania i wkład jaki wnosimy 
do świata MICE. Nie jest to tytuł w mojej opinii 
przyznany osobie, a całej organizacji jaką jest 
Triangoo i ludzie w niej pracujący. Jestem dumny 
z całego zespołu i dla nich jest ta nagroda.

Zleceniodawca Roku
Agnieszka Majkowska, Prudential Polska
Redakcja „event katalog” gratuluje zdobytego 
wyróżnienia.

Z osobowościami roku MICE Poland 2104 rozmawiała:
Joanna Łęczycka
Redaktor event katalog

Organizator Roku
Marta Dunin-Michałowska

Mea Group

Podwykonawca Roku
Adam Zagajewski

Triangoo



» Royal Catering - w ostatnim czasie sporo 
dobrego słychać o Państwa firmie?
Bardzo nam miło. Przyczyną tego zapewne jest 
udział przy organizacji największych wydarzeń pol-
skiej sceny kulturalno – rozrywkowej. To dla nas 
ogromny zaszczyt móc dostarczać obsługę ca-
teringową dla największych agencji eventowych 
w Polsce, obsługując przy tym najznamienitsze 
postacie świata artystycznego, biznesu i polityki.

» Co jest przewagą nad konkurencją?
To, że jesteśmy niezależni i samowystarczalni! 
Posiadamy własną wypożyczalnię gastronomicz-
ną Gastro Rental (www.gastrent.pl), z zaplecza 
sprzętowego, której korzystają pozostałe cate-
ringi, hotele i restauracje. Mamy także własną 
cukiernię Cake Boss (www.cakeboss.pl), która bar-
dzo szybko zasłynęła dzięki misternie przygotowy-
wanym tortom 3D, delikatnym tortom bezowym 
czy kremowym sernikom. 

Liczy się też nasz powiedziałbym nawet prze-
sadny perfekcjonizm, moja cecha charakteru, 
której wymagam od zespołu, i który jest jednak 
gwarantem powodzenia, każdej wykonywanej przez 
nas realizacji.

» Istniejecie Państwo 3 lata. Skąd taki szybki 
rozwój? Co jest jego przyczyną?
Royal Catering to brand zbudowany na strukturze 
Siekierka Catering – firmy powstałej w 2005 roku. 
Więc stoi za nami 10 lat doświadczenia. Skąd taki 
szybki rozwój? Z determinacji do kompleksowej ob-
sługi klienta. Z zamiłowania i pasji całego zespo-
łu specjalistów (kucharzy, cukierników, kelnerów) 
działających na co dzień w Royal Catering. Z po-
trzeby dawania ludziom czegoś wyjątkowego. My 
koncentrujemy się na tym, aby dać jak najwięcej 
z siebie klientowi, a to nieoczekiwanie ze zwielo-
krotnioną siłą wraca w naszą stronę – to jest chy-
ba tajemnica tego sukcesu.

Catering w królewskim wydaniu

Z Prezesem royal Catering sp. z o.o. 
Bartoszem siekierka
rozmawiała Joanna Łęczycka

Mamy głębokie poczucie, że jeśli każdy z uczestników rynku eventów będzie 
przestrzegał zasad zawartych w stworzonym wspólnie kodeksie i prezentował taką 
postawę swoim klientom, umocni się nasza pozycja jako partnerów w biznesie.

» Dlaczego agencje eventowe coraz częściej 
wybierają Royal Catering? 
Nasza marka jest gwarancją udanej realizacji. Przy 
tym jesteśmy bardzo elastyczni – co ważne w przy-
padku nieoczekiwanych sytuacji, gdzie potrzebna 
jest szybka reakcja, które mimo najlepiej zaplanowa-
nego wydarzenia często potrafią wyniknąć ze strony 
organizatora bądź jego klienta w ostatniej chwili. 
Nasza misja przewodnia, motto brzmi: „Usiądź 
wygodnie, a my zajmiemy się całą resztą” – duże 
agencje cenią sobie sprawdzonego partnera, który 
całkowicie „zdejmuje z głowy” powierzony temat – 
tak działamy. Współpraca z nim zawsze gwaratnuje 
sukces. A po realizacji często słyszymy, że „klient 
był bardziej zadowolony niż się spodziewał, że może 
być”. To budujące.

» Jakie było Państwa największe wyzwanie 
ostatniego czasu?
Każda realizacja jest dla nas wyzwaniem, gdyż do 
wszystkiego podchodzimy bardzo indywidualnie. Jeśli 
jednak miał bym coś wytypować, to pewnie mogę mó-
wić o realizacjach zagranicznych, gdzie sytuacja jest 
o tyle skomplikowana, że oprócz ludzi jedzie z nami całe 
zaplecze sprzętowe. Do większych wyzwań ostatnie-
go czasu zaliczała się również organizacja dzień po 
dniu obsługi sprzętowej zasiadanej imprezy Noble  
Night na 1 200 osób, a w dniu kolejnym cateringu dla 
1 800 osób podczas 10-ciolecia Getin Bank.

» Czy dostrzegają Państwo jakieś trendy, które 
dominują ostatnio na rynku cateringowym?
Na pewno Fit & Healthy – jest to temat, na który od 
dawna zwracamy uwagę w naszej działalności, a któ-
ry ostatnio szczególnie się nasilił podobnie jak zapy-
tania o typowe wegetariańskie / wegańskie menu.
Ciekawym projektem dla nas też są imprezy tema-
tyczne gdzie przygotowywane jest specjalne menu 
nawiązujące wyglądem, stylem, nazwami do imprezy 
w konwencji np.: BIG, Dubaj czy Formuła 1.





» Napisała Pani na swoim blogu, że „polska 
branża eventowa nabiera dojrzałości”.  
Co to dokładnie oznacza?
Branża eventowa zaczyna wykształcać własną 
tożsamość, co jest widoczne na kilku polach. 
Wspomniana dojrzałość i dynamika rozwoju obja-
wiają się chociażby poprzez pojawienie się publi-
kacji na rynku eventowym na temat organizacji 
wydarzeń. Od początku 2015 roku były już dwie 
premiery książek, a już mówi się o kolejnych. In-
ternet dostarcza coraz więcej treści na nowych 
blogach, nadając kierunek nowościom i trendom. 
Pojawiają się kreatywne narzędzia do wysyłania 
masowych briefów do hoteli. Jest spora konku-
rencja wśród podwykonawców i zleceniobiorców 
eventowych. Przybywa nam hoteli. Zgodnie z GU-
S’em na przestrzeni 2008-2014 przybyło w Pol-
sce 50% hoteli, i ta tendencja wzrostu nadal się 
utrzymuje. Wszystkie ogniwa branży rywalizują 
ze sobą o zlecenia. Gdzieś w konsekwencji mo-
mentami przestaje to być rywalizacja – a zaczyna 
się lobbing. Według mnie świadczy to o tym, że 
ta branża w Polsce staje się prawdziwym prze-
mysłem spotkań.

» A czego nam najbardziej brakuje? 
Czym nasz rynek odstaje od rynku  
eventowego na zachodzie?

Na naszym rynku dominuje rozdrobnienie. Jest 
mnóstwo jednoosobowych podmiotów, jedni do-
starczają muzykę, inni światła, jeszcze inni na-
głośnienie, kolejni scenografię i następni kreację, 
jeszcze inni wizerunek marki. A w tym powinna pa-
nować spójność. W moim odczuciu branży braku-
je konsolidacji. Połączenia sił w przetargach, uzu-
pełniania kompetencji, dokładnie tam, gdzie ich 
brakuje. Klient szuka rozwiązań zwanych potocz-
nie „360 stopni”, gdzie z jednym podmiotem zała-
twi Event, PR i Marketing razem. W korporacjach 

proces zatwierdzania nowych zleceniodawców 
jest czasochłonny i wymaga wielopoziomowych ak-
ceptacji. Dlatego też - tym którzy już znajdują się 
na krótkiej liście zleceniobiorców zalecam niezwy-
kłe skupienie – bo konkurencja nie śpi. Walczy ni-
ską ceną, walczy szerokim wachlarzem usług i ich 
kompleksowością.

» Jak zmienia się rola agencji eventowych? 
Wiele się słyszy o „wykorzystywaniu” agencji 
przez klientów końcowych, przetargach, które 
się kończą bezpośrednią współpracą z hotelem, 
gwiazdami i innymi podwykonawcami bez 
pośrednictwa agencji…
Skończyło się eldorado, gdzie agencja robi-
ła wszystko: dbała o lokalizację, jedzenie, atrak-
cje, team-building, materiały konferencyjne, stro-
nę www. Większość elementów potrafią już wyko-
nywać sami klienci – podpatrując przez wiele lat 
swoich kolegów z agencji. Dziś agencja to konsul-
tant od zadań specjalnych. Wymyśla temat spo-
tkania, spójną komunikację, faszeruje trendami 
dane wydarzenie, dostarcza rozwiązania aktywu-
jące publiczność, aby nie było zbyt nudno na kilku-
godzinnej konferencji. Nasze know-how musi być 
więc bogate w wachlarz możliwości. Agencje sto-
ją przed koniecznością otwarcia się na nowe moż-
liwości, takie które nadchodzą z zza granicy. Ina-
czej stoją w miejscu, stracą klienta. Jeśli przyzwy-
czaisz klienta, że u Ciebie jest zawsze coś nowe-
go – będzie do Ciebie wysyłał zapytania. Bo klient 
uczy się głównie od agencji eventowych.

» Co jest dla Pani największą inspiracją, 
eventowym odkryciem roku 2014?
Wchodzą na rynek narzędzia online do automaty-
zacji planowania eventów. Z jednym z tych pro-
duktów miałam okazję się zapoznać i dostrzegam 
w jej funkcjonalności potencjał. Jednym szablonem 

EvEnt dojrzEwa
Na temat zmian na polskim rynku eventowym, pozycji agencji oraz nowych możliwości 
rozmawiamy z Agnieszką Ciesielską, autorką bloga eventowablogerka.pl.

Agnieszka Ciesielska
autorka bloga
eventowablogerka.pl

Od 11 lat aktywnie związana z działalnością 
w branży eventowej. Obecnie realizuje 
swoje marzenie prowadząc własną agencję. 
Prowadzi bloga eventowego pod nickiem 
„Eventowa Blogerka”. Gościnnie wykładowca 
Studium Podyplomowego Event Management 
na Wydziale Zarządzania UW oraz na uczelni 
Vistula Univeristy. Prowadzi wykłady dotyczące: 
Trendów w Eventach, Zarządzania Klientami 
w Eventach, CSR oraz Imprezy Korporacyjne. 
Trener i szkoleniowiec szeroko pojętego event 
marketingu firm szkoleniowych (akademia Proto, 
EMTG, May Agency Training, Mediastorm). 



można wysłać zapytania do kilku hoteli jednocze-
śnie – spełniających kryteria standardu i wielkości 
sal konferencyjnych. To jest przyszłość, popular-
ność tych narzędzi dopiero nabiera rozpędu.

» Jakie trendy w organizacji eventów będą 
dominować w najbliższych miesiącach? 
W jakich kierunkach rozwija się rynek?
Wizja eventu na najbliższe miesiące nie będzie 
czymś przełomowym w branży eventowej, chyba 
że pojawi się coś na co przyjdzie moda i każdy bę-
dzie to chciał mieć. Podoba mi się kierunek rozwi-
jania usług w technologii np. geolokacji na even-
cie osób, z którymi na targach mam się spotkać. 
Za granicą organizatorzy np. dużych targów dają 
uczestnikom małe urządzanie przypominające te-
lefon. Ten wskazuje ludziom drogę do klientów, pod-
wykonawców czy znajomych w obrębie jednej prze-
strzeni eventowej. Można im wysyłać wiadomości, 
można wymieniać się wirtualną wizytówką, moż-
na sprawdzić jak ją znaleźć w gąszczu stoisk. Roz-
wiązanie wspaniałe dla wydarzeń gromadzących 
kilka tysięcy ludzi – jak Targi CEBIT, EIBTM.

» A jak daleko możemy w tym rozważaniu 
odpłynąć?
Daleko, a wizje są wręcz futurystyczne. Całkiem 
niedawno na jednym ze spotkań branżowych roz-
mawiano na temat eventów przyszłości. Pojawiły 
się wątki o eventach całkowicie cyfrowych, włącz-
nie z hostessami, artystami, czy cateringiem. Mó-
wiono o kreowaniu eventów przez samych uczest-
ników. Najwięcej emocji wywołały perspektywy 
skanowania twarzy uczestników eventu oraz cy-
frowej interpretacji ich mimiki, w konsekwencji wy-
ciągające ocenę odbioru eventu w czasie rzeczywi-
stym. W eventach przyszłości wchodzimy w świat 
nanorobotów (np. dodawanych do napojów) w celu 
wywołania określonych reakcji wśród uczestników 

imprez. Możemy tu sporo wymyślać – a rynek i tak 
wybierze swoją ścieżkę preferencji rozwoju.

» Czego życzy Pani sobie i branży eventowej?
Życzę sobie i branży eventowej dużych wyzwań do 
robienia niecodziennych eventów i klientów chęt-
nych na nowe rozwiązania. Zachęcam do spróbo-
wania łączenia sił podwykonawców w wyścigu po 
zlecenie. W końcu sztafeta jest równie emocjonu-
jąca jak bieg w pojedynkę, a korzyści współpracy 
w grupie – jest znacznie, znacznie więcej.

Z Agnieszką Ciesielską rozmawiała:
Joanna Łęczycka
Redaktor event katalog



Dzisiaj zdecydowanie chętniej niż dobra materialne 
lubimy kolekcjonować przeżycia. To one sprawiają, 
że życie jest jak igrzyska, że jest ciekawe, barwne, 
emocjonujące. Chętnie opowiadamy o głębokich 
doświadczeniach związanych z wydarzeniami, to 
one nas kształtują i kreują. Dlatego firmy coraz 
bardziej doceniają narzędzia eventowe i widzą 
w nich szansę na wyróżnienie się, na mocniejsze 
dotarcie do świadomości konsumentów. 

Event zabiera klientów w świat marki. Jest to 
miejsce o tyle intymne, że zazwyczaj dana marka / 
firma jest wtedy sam na sam ze swoimi odbiorcami. 
To wyjątkowy moment, który w sposób subtelny, 
nienachalny pomaga budować relacje między 
firmami, a klientami (niezależnie czy klientem 
nazywamy konsumentów, partnerów biznesowych 
czy swoich pracowników). Ten świat można 
dowolnie zaaranżować i dzięki różnym narzędziom 
eventowym wyreżyserować historię, którą później 
będą opowiadali nasi odbiorcy. Bo event nie zamyka 
się tylko do danego miejsca i czasu trwania, jest jak 
wirus, który potem rozprzestrzenia się w kanałach 
społecznościowych, mediach, czy forach a nawet 
w kuluarach biur. Eventy sprawiają, że między 
firmą a odbiorcą powstaje niewidzialna nić, utkana 
z lojalności i pozytywnego wizerunku.

Dziś event pozwala przekraczać granice 
i doświadczać emocji jakich nie da żaden inny 
kanał komunikacji z klientem. Przenosi te relacje 
na zupełnie inny poziom – np. podniebny, bo jeśli 
zaprosimy Klienta na lot balonem, z pewnością 
będzie wniebowzięty (dosłownie i w przenośni). 
W zależności od tego, jakie mamy cele (wizerunkowe, 
integracyjne, sprzedażowe), branża eventowa 
dysponuje całym wachlarzem możliwości, żeby je 
zrealizować w sposób nieszablonowy i zapadający 
głęboko w pamięć. Woda, powietrze, ziemia, ogień 
(wyobraź sobie spektakl teatru ognia na swojej 
imprezie!) - eventy opanowały już chyba wszystkie 
żywioły!

Starożytni Rzymianie pożądali igrzysk, dziś 
wystarczy dobrze zrealizowany event z jakąś 
ciekawą atrakcją, żeby rozbudzić emocje. Życzę 
Państwu, żeby kolejne miesiące był prawdziwymi 
Igrzyskami Eventu, żeby rozbudzały Waszą 
eventową wyobraźnię, przyniosły satysfakcję 
i radość Waszym klientom, a nade wszystko 
pozytywne relacje, bo to one są dźwignią sukcesu 
w każdym biznesie.

No to Igrzyska czas zacząć!

IGRZYSKA EVENTU!

Adam Żmuda
Dyrektor Zarządzający 
EventPolska.biz 

Adam Zmuda

EventPolska biz.Dzisiaj zdecydowanie chętniej niż dobra materialne lubimy kolekcjonować 
przeżycia. To one sprawiają, że życie jest ciekawe i emocjonujące. Chętnie 
opowiadamy o głębokich doświadczeniach związanych z wydarzeniami. Dlatego 
firmy coraz bardziej doceniają narzędzia eventowe i widzą w nich szansę na 
wyróżnienie się, na mocniejsze dotarcie do świadomości konsumentów.
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ACTION SPORTS

JEDNA FIRMA - TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

Firma ActionSports to grupa entuzjastów aktywności w każdym 
wydaniu. Połączyła nas pasja do paintballa, off-road-u, ASG, survivallu 
oraz innych form sportu i rekreacji. Bez względu na rodzaj imprezy 
i kategorię Klienta, zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby każde 
przedsięwzięcie było innowacyjne i wyróżniało się na tle konkurencji. 
Wiemy, że tylko tworząc kompleksowe i unikalne scenariusze, będziemy 
w stanie odpowiedzieć na coraz to większe Państwa potrzeby. Dlatego 
nieustannie poszukujemy niestandardowych, lepszych rozwiązań 
i wykraczamy poza granice możliwości.

Action Sports Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

Sprzedaż: tel.: 506 112 749, marcin.urbanczyk@actionsports.pl
Biuro: tel.: 601 267 406, biuro@actionsports.pl

www.actionsports.pl
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AGENCJA POWER

THE POWER OF EMOTIONS

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

Agencja POWER – laureat nagród: 

• Solidna Firma 2014
• Platynowego Certyfikatu Polish Product 2014
• Firmy Roku 2010-2013
• MP Power Awards 2012 – portalu meetingplanner.pl
• Medalu Meeting Planner w kategorii Wydarzenie/Usługa 2010
• Polskiego Internetu w kategorii „Rozrywka, rekreacja”
       oraz Certyfikatu Wiarygodna Firma
 

www.agencjapower.pl

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

PLANOWANIE ORGANIZACJA I OBSŁUGA EVENTÓW

Zajmujemy się kompleksową organizacją wszelkich eventów: integracyjnych 
imprez i wydarzeń firmowych, festynów, pikników, eventów 
prosprzedażowych oraz akcji promocyjnych.
Nasza praca to również nasza pasja. Satysfakcja Klienta jest dla nas 
najważniejsza. 
Mając na uwadze Państwa wysokie wymagania, do każdego z projektów 
podchodzimy indywidualnie, dbając o kompleksowe i profesjonalne 
przeprowadzenie każdego z jego etapów.
Organizujemy zarówno duże pikniki firmowe, imprezy tematyczne jak 
i wydarzenia dla Galerii Handlowych.Zapraszamy serdecznie do obejrzenia 
galerii zdjęć z naszych realizacji. Na życzenie chętnie przedstawimy 
Państwu nasze referencje i prześlemy przykładowe propozycje.
Zapraszamy do kontaktu.
.

Agencja Eventowa PAM
Alicja Butrykowska, tel.: 530 991 222, biuro@pamevent.pl
Paulina Pyż, tel.: 505 867 952, paulina@pamevent.pl
biuro@pamevent.pl, facebook.com/pameventy

www.pamevent.pl

JET EVENTS

Od przeszło 17 lat znajdujemy się w  czołówce polskich agencji 
eventowych, oferując kompleksowe rozwiązania w  zakresie event 
marketingu oraz komunikacji dla polskich i międzynarodowych marek.  
W ramach tego obszaru z powodzeniem realizujemy projekty takie jak:
kongresy, konferencje, uroczyste gale | imprezy integracyjne oraz 
pikniki | roadshows i trasy promocyjne | incentive travel |eventy PR |
imprezy targowe | działania prosprzedażowe.

Schemat naszego działanie wydaje się prosty: create.act.feel.
Kreujemy zgodnie z najlepszą wiedzą i intuicją. Działamy z pasją, bo nie 
potrafimy inaczej. Uwalniamy emocje, bo to one sprawiają, że wielkie 
idee stają się rzeczywistością.

www.jetevents.pl

Jet Events Sp. z o.o.
ul. Usypiskowa 12, 02-386 Warszawa

tel.: 22 3 824 824, 501 872 041, fax: 22 3 824 825
jetevents@jetevents.pl
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KRAKÓW EVENT

ORGANIZACJA IMPREZ I EVENTÓW

Gry Mistrzów
• eventy
• integracja
• team building outdoor / indoor
• wyśmienita zabawa
• feedback trenerski

Spotkania Mistrzów
• MOTYWACJA: mówcy motywacyjni
• MAGIA OSOBOWOŚCI: intrygująco inspirujące spotkania na szczycie
• INSPIRUJĄCE SZKOLENIA I TRENINGI: zarządzanie energia własną 

i zespołu, work-life balance, „sprint i relax” w pracy

W ofercie ponad 100 propozycji, a ciągle  – odkrywamy i poszukujemy. 
Przejdź z nami na inspirującą stronę życia!

Kraków Event
ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
tel.: 508 326 257, 508 326 259
krakow@krakowevent.pl, www.impreza4you.pl 

www.krakowevent.pl 

PROJEKT EFEKTYWNY EVENTS&TRAVEL SP. Z O.O. 

IMPREZY, WYCIECZKI, TEAM BUILDING

Projekt Efektywny Events&Travel oferuje:

Organizacja imprez integracyjnych, imprezy firmowe.
Wycieczki dla firm, turystyka biznesowa, incentive travel.
Imprezy i wieczory tematyczne, gry team building, gry fabularne.
Wyjazdy na narty, wyjazdy narciarskie dla grup.
Gry terenowe, atrakcje outdoor, pikniki, gry plenerowe.

Działamy na terenie całej Europy! Posiadamy uprawnienia organizatora 
turystyki.
Jesteśmy na rynku od 10 lat. Najlepsze hotele dla grup zorganizowanych!

Projekt Efektywny Events&Travel Sp. z o.o. 
ul. Chochołowska 28, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 32 746 01 00
kontakt@projektefektywny.pl

www.projektefektywny.pl

Efektywny
ProjektTM

EVENTS&TRAVEL







Agencje eventowe Agencje eventowe

30

ev
en

t 
ka

ta
lo

g 
2
0
1

5

STER EVENT

KREACJA I PRODUKCJA WYDARZEŃ

Myślisz, że masz pomysł na event? My mamy lepszy!

Jesteśmy agencją eventową full-service działającą na Polskim rynku 
od 13 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.

Ster Event
ul. Osmańczyka 22/3, 01-494 Warszawa
tel.: 22 415 74 19, 502 226 243
www.facebook.com/sterevent

www.sterevent.pl TOKANTIS
03-237 Warszawa
ul. Inowłodzka 5

tel.: 22 110 90 62

info@tokantis.pl

A ponadto ...

Specjalizujemy si´
w organizacji:
• EVENTÓW
• KONFERENCJI
• SZKOLE¡
• WYJAZDÓW
INTEGRACYJNYCH

Gad˝ety reklamowe
na ka˝dà okazj´
z LOGO Twojej firmy.

Masz doÊç nudnych
firmowych spotkaƒ,
kolacji i szkoleƒ?
Z NAMI CI TO
NIE GROZI!
Tysiàce nietypowych
pomysłów na wspólne
sp´dzenie czasu.

do krainy TOKANTIS!

Twój Klient...
Nasza realizacja...
Twój SUKCES !!!

www.tokantis.pl
Znajdê nas na

Zaufali nam:
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TOKANTIS
03-237 Warszawa
ul. Inowłodzka 5

tel.: 22 110 90 62

info@tokantis.pl

A ponadto ...

Specjalizujemy si´
w organizacji:
• EVENTÓW
• KONFERENCJI
• SZKOLE¡
• WYJAZDÓW
INTEGRACYJNYCH

Gad˝ety reklamowe
na ka˝dà okazj´
z LOGO Twojej firmy.

Masz doÊç nudnych
firmowych spotkaƒ,
kolacji i szkoleƒ?
Z NAMI CI TO
NIE GROZI!
Tysiàce nietypowych
pomysłów na wspólne
sp´dzenie czasu.

do krainy TOKANTIS!

Twój Klient...
Nasza realizacja...
Twój SUKCES !!!

www.tokantis.pl
Znajdê nas na

Zaufali nam:

AKTSHOW

ARTYŚCI NA TWOJE WYDARZENIA

Artyści Aktshow to grupa wyjątkowych osób, które oddały 
się sztuce. Naszym celem jest wprawienie w zachwyt nawet 
najbardziej wymagających widzów, aby Państwa event zapadł 
w pamięci uczestników na dłuższy czas. Ogromne doświadczenie, 
które posiadamy zdobywaliśmy w wielu krajach świata. Zapewnimy 
oprawę artystyczną każdego wydarzenia! Z pełnym profesjonalizmem 
uświetnimy Państwa imprezę dostosowując się do oczekiwań.

Żonglerzy, mimowie, szczudlarze, monocykliści, klauni, animatorzy, 
iluzjoniści, brzuchomówca, rycerze, pokazy egzotycznych papug, pokazy 
światła oraz ognia i wiele innych wyjątkowych atrakcji są do Państwa 
dyspozycji.

AktShow 
87-100 Toruń
tel.: 608 099 576
info@aktshow.pl

www.aktshow.pl 

ANNA FILIPOWSKA

AKROBATYCZNE SHOW

Pokazy pełne klasy, elegancji, profesjonalizmu i stylu.

Co nas wyróżnia?
- Finał programu Mam Talent V edycja.
- Wieloletnie doświadczenie na rynku eventowym zdobyte poprzez 
show na całym świecie m in. w Korei, Szwajcarii, Emiratach , Holandii, 
Niemczech, Włochach, Czechach, Bratysławie.
- Umiejętność dostosowania show pod każdą tematykę imprezy.
- Unikatowe rekwizyty, które pomagają w stworzeniu oryginalnego 
i wyjątkowego widowiska.

Obsługujemy: eventy / gale / bankiety / imprezy okolicznościowe / 
widowiska / spektakle.

www.annafilipowska.com

Anna Filipowska
tel.: 791 160 287  

filipowska.ania@gmail.com
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BANDA ŁYSEGO

COVEROWY ZESPÓŁ ROCKANDROLLOWY

Banda Łysego to zespół rockandrollowy obsługujący muzycznie najlepsze 
eventy w kraju. 

Nasz repertuar to covery rockowe i rockandrollowe - najbardziej znane 
standardy tych gatunków. Doświadczenie muzyczne i sceniczne, oraz 
pasja i zabawa przy tym co robimy - pozwala każdą imprezę zamienić 
w kipiący energią i zapierający dech w piersiach koncert rockowy!

Swoboda i zaangażowanie w to co robimy to - oprócz naszych gitar 
- doskonałe narzędzie do jednego z najpozytywniejszych napadów 
muzycznych jaki możecie przeżyć!

Proponujemy koncerty elektryczne doskonałe na energetyczne, duże 
eventy, oraz subtelne koncerty akustyczne - idealne jako dodatek do  
bankietów, spotkań biznesowych oraz uroczystych kolacji.

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

www.bandalysego.pl
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DJEMBE PLANET 

BĘBNY DJEMBE – INTEGRACJA I KREATYWNOŚĆ

Djembe Planet oferuje ofertę artystyczną, idealnie nadającą się na 
wszelkiego typu eventy i imprezy integracyjne. Dzięki nam spędzicie 
niezapomniane chwile w afrykańskim stylu, grając na bębnach, śpiewając 
i tańcząc a także chodząc po ogniu. 
Djembe Planet jest w stanie zaangażować do wspólnej zabawy 
jednocześnie od 10 do 500 uczestników, podczas której każdy otrzymuje 
instrument muzyczny i bierze udział w tworzeniu skomplikowanego 
rytmu. Posiadamy ogromne zaplecze oryginalnych i profesjonalnych 
instrumentów etnicznych, które cały czas się powiększa. 
Gra na bębnach: rozwija koncentrację i kreatywność / uczy pracy 
w grupie, szacunku, tolerancji i polegania na sobie / integruje i motywuje 
do działania / poprawia krążenie krwi w organizmie / usuwa stres / daje 
wiele radości.

Djembe Planet 
ul. Grochowska 49B, 60-332 Poznań
tel.: 512 104 251
info@djembeplanet.pl

www.djembeplanet.pl

BZZYK-BAND 

BZZYK-BAND ZESPÓŁ NA MIARĘ XXI WIEKU

Agencja muzyczna „Bzzyk-Band” specjalizuje się w oprawie artystycznej 
wszelkiego rodzaju eventów.
Muzyczne wykształcenie i doświadczenie osób tworzących „BZZYK-BAND” 
oraz fakt, iż skupiamy w swoich szeregach m.in. laureatów popularnych 
programów SZANSA NA SUKCES, THE VOICE OF POLAND, gwarantuje 
najwyższą jakość usług podczas eventu.
Podstawowy skład zespołu obejmuje 4 osoby: instr. klawiszowe, 
wokalistka, wokalista-konferansjer, saksofon. Zespół opcjonalnie można 
rozbudować o perkusję/gitarę/skrzypce. Zespół gra bardzo szeroki repertuar 
i dostosowuje go do potrzeb Klienta od jazzu, przez rock, pop, disco. 
Wychodząc na przeciw współczesnym trendom i oczekiwaniom, 
wprowadziliśmy ofertę: DJ + saksofon/wokal męski/ wokal żeński. 
Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.

Bzzyk-Band
Warszawa

tel.: 608 273 595 
sylwesterkomar@gmail.com 

www.bzzyk-band.pl
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AQUA LINE SERVICE

ZAPLANUJ I ZAREZERWUJ TERMIN REJSU!

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, sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych przy wykorzystaniu jachtów i łodzi 
motorowych. 

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.

www.aqualineservice.pl

Aqua Line Service
Wynajem i sprzedaż jachtów motorowych

tel.: 22 490 42 49, 602 27 14 12 
info@als24.pl
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BODYZORB

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ DO GRY!

Nasza atrakcja jest skierowana do wszystkich, którzy lubią aktywnie 
spędzać czas.

Gwarantujemy, że nasze usługi świetnie wkomponują się w Twój event 
bez względu na wiek i ilość uczestników.

Działamy na terenie całej Polski - sprawdź naszą galerie by się przekonać 
gdzie już byliśmy!

Posiadamy największe doświadczenie w branży - działamy na polskim 
rynku do 3 lat, podczas których obsłużyliśmy już kilkadziesiąt imprez!

Zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną i animatorską oraz 
indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Bodyzorb 
Bydgoszcz
tel.: 883 273 737
info@bodyzorb.pl

www.bodyzorb.pl

EXTREME TRIAL

EKSTREMALNE EMOCJE GWARANTOWANE!

Wspaniała atrakcja na każdą okazję – festyny, imprezy integracyjne, 
imprezy okolicznościowe, eventy, a nawet urodziny teściowej! W ofercie 
mamy kaskaderskie popisy najlepszych motocyklistów w Polsce. Nasze 
pokazy charakteryzuje bogata gama ewolucji i atrakcji. Jesteśmy 
w stanie wykonać nasze pokazy w każdych warunkach i w dowolnym 
miejscu. Nowością w ofercie są jazdy dla grup zorganizowanych oraz 
klienta indywidualnego na motocyklach TRIALOWYCH z instruktorami, 
które są niecodzienną atrakcją oraz idealnym dodatkiem do eventów. 
Ceny ustalane są indywidualnie z każdym klientem. W zależności od 
potrzeb Zleceniodawcy, pokazy wykonujemy na swoich przeszkodach, 
bez przeszkód lub na przeszkodach przygotowanych specjalnie do 
okoliczności.

Extreme Trial
Przemysław Kaczmarczyk

tel.: 504 008 116
pkaczmarczyk@wp.pl

www.extremetrial.pl 
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FRS ZAMOŚĆ

POKAZY EKSTREMALNEJ JAZDY MOTOCYKLOWEJ    

Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wykorzystując najbardziej 
efektowne akrobacje motocyklowe na najwyższym poziomie jesteśmy 
w stanie zaoferować Państwu niezwykłe widowiskowy pokaz 
motocyklowej jazdy ekstremalnej. Nasz nietypowy show na pewno 
ożywi  Państwa imprezę, wprowadzi ciekawy klimat oraz emocje a także 
sprawi, że każda impreza stanie się ciekawsza i na długo pozostanie 
w pamięci publiczności. Oferujemy profesjonalny pokaz z udziałem 
dwóch zawodników z krajowej czołówki stunterów w tym wicemistrza 
Polski. Zawodnicy podczas pokazu wykonują ekstremalne akrobacje 
na motocyklach zapierające dech. Do wykonania pokazu potrzebujemy 
równego, czystego placu, ulicy o nawierzchni asfaltowej  lub z kostki 
brukowej. Czas pokazu do indywidualnego ustalenia.

FRS Zamość
Sebastian Bełz
tel.: 668 168 647
sebastian.belz@interia.pl

www.facebook.com/FrsZamosc

KS MOVEMENT

POKAZY PARKOUR I FREERUN

Profesjonalny pokaz parkour, freerunningu, akrobatyki - pełen 
ekstremalnych wrażeń, dynamiki, unikalnych umiejętności – zawsze 
występuje specjalnie wyłoniona grupa artystów. Jedyne w swoim rodzaju 
show, które zaskoczy i zaciekawi widzów – jest to nowość na rynku! 
Możliwość wciągnięcia do zabawy uczestników imprezy – jesteśmy 
do dyspozycji widzów (w  każdym wieku), aby podzielić się naszymi 
umiejętnościami i poprowadzić warsztaty – na co dzień prowadzimy 
zajęcia dla początkujących, posiadamy odpowiednie uprawnienia 
instruktorskie. Zapewnienie bezpieczeństwa – posiadamy własny 
sprzęt zaprojektowany specjalnie do naszych wymagań, tor przeszkód 
zabezpieczamy materacami, posiadamy również ubezpieczenie OC.

Klub Sportowy Movement
ul. Niwki 12, 80-731 Gdańsk

tel.: 798 634 061
kontakt@ksmovement.pl

www.ksmovement.pl
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autorski i oryginalny wygląd fotobudki oraz stylowe gadżety 
tworzone specjalnie na każdy event 
skuteczna integracja uczestników zabawy poprzez aktywną 
animację 
bezkonkurencyjna fotoreporterska jakość zdjęć i trwałość 
wydruków

kompleksowe podejście reklamowe - logo firmy oraz 
nazwa imprezy na drukowanych zdjęciach, gadżetach, na 
ekranie fotobudki oraz jej obudowie

FOTOBUDKA MEDIABOX

MEDIABOX - ATRAKCJA NA KAŻDY EVENT!

Klasyczna fotobudka w nowoczesnym stylu!
Doskonała atrakcja na imprezy, event, kampanie promocyjne!
Super zabawa. Super pamiątka. Dla wszystkich.
Atrakcja i reklama w jednym.

Wysoka jakość zdjęć | Natychmiastowe odbitki | Dowolny układ graficzny 
zdjęć | Galerie on-line | Social Media | Photo Sharing SocialStand© | 
Dowolny kolor tła | Branding fotoautomatów
Zdjęcia w technologii GreenScreen / BlueScreen
Tematyczne imprezowe rekwizyty | Miła obsługa podczas realizacji

Do wspólnej zabawy zaprasza MediaBox Team.

Fotobudka Mediabox
Trójmiasto

tel.: 518 597 708 
mediaboxpolska@gmail.com, facebook.pl/FotobudkaMediabox

www.mediaboxpolska.pl



Uwaga! Wywołujemy salwy śmiechu!

produkujemy, sprzedajemy i wynajmujemy fotobudki
organizujemy ogólnopolskie kampanie fotobudkowe

uwielbiamy realizować niestandardowe projekty 

Dominika
607 603 179

dominika@hahafoto.pl

Łukasz
888 38 00 38
lukasz@hahafoto.pl

HAHAFOTO www.hahafoto.pl instahahafoto
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OSCAR BAFNY

ORYGINALNE POMYSŁY NA EVENTY

Szukasz pomysłu na event? Jest u nas. Są też zawodowi aktorzy, 
dopracowane kostiumy i wciągające animacje. Nasze programy są jak 
dobry film oparty a faktach, niby ciągle rozrywka, a jednak na faktach. 
Rozumiejąc złożoność projektów eventowych, dbamy o sprawną 
komunikację oraz dobre przygotowanie. Zawsze będąc przed czasem. 

www.bafny.pl

Oscar Bafny
info@bafny.pl
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FLAIR PLAY

FLAIR PLAY- NIEZAPOMNIANE SHOW!

Flair Play to profesjonalna agencja cocktail - cateringowa. Tworzy ją 
Maciej Chojara, Kamil Majewski i Tomasz Ślusarczyk, którzy współpracują 
ze sobą od wielu lat. To czołówka rodzimej sceny barowej. Mają za sobą 
wiele lat ciężkich treningów, pracy w charakterze barmana - miksologa 
oraz znaczące osiągnięcia w najbardziej prestiżowych konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Maciej Chojara i Kamil Majewski 
wykładają w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów 
oraz szkolą adeptów w sztuce flair. Posiadają duże doświadczenie 
w kompleksowej obsłudze eventów, imprez firmowych i wesel.

Agencja barmańska FLAIR PLAY świadczy szeroki wachlarz usług. 

Oferujemy pokazy barmańskie solowe i w tandemie połączone z fire show, 
obsługę koktajlowo – cateringową oraz warsztaty barmańskie dla firm. 

www.flair-play.pl

Flair Play Maciej Chojara 
ul. Wilcza 51 lok. 62, 00-679 Warszawa
tel.: 733 547 127
biuro@flair-play.pl
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FABRYKA IMPREZ.EU 

FABRYKA IMPREZ.EU – NASZ ŚWIAT

Organizacja imprez masowych | Wynajem dmuchańców | Produkcja 
i wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Zajmujemy się organizacją i kompleksową obsługą wszelkich imprez 
masowych, plenerowych.

Aranżujemy na życzenie imprezy firmowe, zakładowe. Towarzyszymy 
w otwarciu salonów samochodowych, marketów, nowych osiedli.
Szczególną uwagę poświęcamy atrakcjom dla najmłodszych min. 
animatorzy, klauny, postacie z bajek. Współpracujemy z wieloma 
artystami sceny polskiej, śląskiej jak również zagranicznej.

W naszej fabryce imprez posiadamy większość asortymentu bez 
którego nie uda się żadna impreza min. urządzenia rozrywkowe, 
dmuchańce, karuzele, namioty, gastronomia, nagłośnienie, sceny.

Fabryka Imprez.EU 
ul. Książąt Opolskich 8/5, 45-006 Opole
tel.: 505 127 995
fabrykaimprez@poczta.fm

www.fabrykaimprez.eu

abryka 
Imprez.eu

LUMIŚ - ATRAKCJE NA IMPREZY

NAJWIĘKSZA BAZA ATRAKCJI W POLSCE

LUMIŚ - największa baza sprzętu rekreacyjnego w Polsce. Proponujemy 
pełen wachlarz urządzeń rekreacyjnych, które uświetnią Państwa 
imprezę. Działamy na rynku już ponad 15 lat. 

W naszej bazie sprzętowej znajdą Państwo nie tylko dmuchańce dla 
dzieci, takie jak zamki, zjeżdżalnie, tory przeszkód, kule wodne, ale 
oferujemy również bardzo bogatą gamę urządzeń rywalizacyjnych 
przeznaczonych na imprezy integracyjne czy eventy. Dysponujemy 
również atrakcjami mechanicznymi jak karuzele, rodeo, siłomierze czy 
euro bungee oraz wieloma innymi.

Jeżeli pragną Państwo postawić na jakość sprzętu, profesjonalną 

obsługę, a w efekcie na zadowolenie pracowników czy klientów 
– zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie całego kraju.

Lumiś - Atrakcje na imprezy
Lniska ul. Słoneczna 1, 83-330 Żukowo

tel.: 58 685 97 04, 502 777 812, 502 152 770
lumis@lumis.pl

www.lumis.pl
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MALOWANIE PIASKIEM

PIASKIEM OPOWIEMY TWOJĄ HISTORIĘ

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

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

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

Malowanie Piaskiem
tel.: 691 112 600
biuro@malowaniepiaskiem.com

www.malowaniepiaskiem.com

ŁUKASZ GRANT ILUZJONISTA 

ŁUKASZ GRANT MAGIC SHOW, DUŻA ILUZJA 

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!

Łukasz Grant Iluzjonista
Warszawa, Cała Polska 

tel.: 698 085 255 
lukasz@grant.com.pl

www.grant.com.pl
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IMPRESARIAT / FUNDACJA CULTURA ANIMI

KULTURA DLA BIZNESU

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

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

www.cultura.org.pl 

Impresariat

MUSIC 4 EVENT

MAMY ARTYSTÓW NA TWÓJ EVENT

Jesteśmy agencją, która zapewnia profesjonalną oprawę muzyczną 
podczas wydarzeń firmowych. 

Współpracujemy z absolwentami uznanych akademii muzycznych, 
a także wyjątkowo zdolnymi uczestnikami programów talent show.

Sprawdź nasze projekty specjalnie przygotowane dla branży eventowej. 
Cover Band, Jazz, Acoustic, Dj & Live Act oraz Instrumentaliści.
Muzyka na najwyższym poziomie, wyjątkowe osobowości, charyzmatyczni 
artyści oraz 10 lat doświadczenia na rynku muzycznym to właśnie team 
Music 4 Event!

Sprawdź naszych artystów na www.music4event.pl

Music 4 Event
ul. Bruzdowa 100E, 02-991 Warszawa

tel.: 889 263 808
joanna@music4event.pl

www.music4event.pl
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CHOCOEVENTS

NAJSŁODSZE ATRAKCJE CZEKOLADOWE

Naszą misją  jest poszerzać horyzonty i budować świadomość niezwykłej 
wartości czekolady w życiu i sztuce. Koncentrujemy się na realizacji 
atrakcji i wydarzeń łączących się z czekoladą.

Naszą specjalnością są:
- warsztaty czekoladowe „Od ziarna do czekolad” w kameralnej atmosferze,
- warsztaty trufli czekoladowych dla dużych grup otwartych,
- „Słodkie stoły” Degustacje i pokazy przy wytwornej kolacji,
- skuteczny team building w tworzeniu mozaiek i obrazów czekoladowych,
- stoiska na targach i konferencjach u Klienta, 
- atrakcje dla dzieci,
- fontanny czekoladowe.

Chocoevents
Warszawa
tel.: 601 27 36 37 – Joanna Olszewska
events@chocoevents.pl, facebook.com/atrakcjeczekoladowe

www.chocoevents.pl

CREAVI SŁAWOMIR ZIELIŃSKI

POZNAJ NOWY SMAK REKLAMY

JABŁKA Z NAPISAMI.pl
Firma zajmuje się produkcją reklamy o nowym smaku. Produkujemy
oraz dostarczamy jabłka z dowolnym napisem lub logotypem dla 
potrzeb biznesu i reklamy. Jabłka jako niecodzienny i zaskakujący produkt 
reklamowy stanowi świetny nośnik reklamy, wywołujący u odbiorców 
uśmiech na twarzy oraz zaskoczenie. Dodatkowym atutem Jabłek 
z Napisami jest to że nadają się do spożycia.

Zapraszamy do współpracy szerokie grono agencji reklamowych, agencji 
eventowych, hoteli, firm cateringowych oraz indywidualnych przedsię-
biorców i konsumentów.

Chcesz zobaczyć swoje logo na jabłku – napisz lub po prostu zadzwoń 
do nas.Zapraszamy do owocnej współpracy.

Creavi Sławomir Zieliński
Gośniewice 51A, 05-660 Warka

tel.: 509 825 478
info@jablkaznapisami.pl

www.jablkaznapisami.pl
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PARK LINOWY HIGH-POSITION

NOWY PARK LINOWY HIGH-POSITION 

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 
w godzinach: poniedziałek – piątek: 12.00 – do zmroku, sobota 
– niedziela: 10.00 – do zmroku. 

Park Linowy High-Position 
ul. Obrońców Tobruku 11, 01-494 Warszawa – Bemowo
tel.: 600 334 774

www.high-position.pl

CENTRUM KARTINGOWE POLE-POSITION

CENTRUM KARTINGOWE POLE-POSITION

Zapraszamy serdecznie do Centrum Kartingowego Pole-Position. 
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.

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 Pole-Position JANKI 
ul. Graniczna 15, Janki k/Warszawy

tel.: 606 339 338
biuro@pole-position.pl 

www.pole-position.pl
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SPEEDPHOTO

NOWOCZESNA FOTOBUDKA SPEEDPHOTO

Fotobudka SpeedPhoto - czyli automat do robienia zdjęć - jest 
narzędziem marketingu i rozrywki! Użytkownicy stają przed urządzeniem 
i stylizują się gadżetami na wybraną postać np. policjanta, pielęgniarkę. 
Rozpoczynają sesję. Między zdjęciami jest chwila na zmianę wyglądu, 
a rezultat jest rejestrowany w formie pasków zdjęć, pocztówek, 
polarodiów lub nagrania wideo. Zdjęcia można drukować i automatycznie 
udostępniać w Internecie z tagowaniem, treścią, polubieniem profilu.
Jesteśmy wybierani, ponieważ:
• drukujemy formaty standardowe i niestandardowe,
• personalizujemy wygląd fotobudki, aplikacji, obsługi,
• publikujemy akcje na Facebooku widoczne publicznie!
• wystawiamy faktury VAT23%.

SpeedPhoto
ul. Baraniaka 88E/F, 61-131 Poznań
tel.: 668 398 339
kontakt@speedphoto.pl

www.speedphoto.pl

PROJEKTANT NADRUKÓW

NADRUKI NA KOSZULKACH NA ŻYWO!

Chcesz zapewnić uczestnikom imprezy niezapomnianą i oryginalną atrakcję? 
Koszulki z nadrukiem wykonywane na żywo podczas trwania eventu to 
doskonała atrakcja i pamiątka dla wszystkich uczestników. Na koszulkach 
możemy umieścić np. zdjęcia zrobione na ściance podczas imprezy, 
wcześniej przygotowane grafiki, hasła reklamowe lub inne. Nadruki 
wykonywane są na doskonałej jakości materiałach bawełnianych, trwałą 
techniką pozwalającą długo cieszyć się koszulką. Wykonujemy nadruki 
także na innych materiałach takich jak torby bawełniane i bluzy. Nasze 
mobilne stoiska pozwalają nam dotrzeć do każdego miejsca w Polsce! 

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

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

www.projektant-nadrukow.pl
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WARSZTATY ROBOTÓW

ROBOTYKA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Warsztaty Robotów to projekt stworzony i realizowany przez 
młodych inżynierów, którzy próbują zaszczepić w dzieciach i dorosłych 
zamiłowanie do nowych technologii, robotyki i programowania. Nie ma 
lepszego sposobu na urozmaicenie pikniku, spotkania firmowego, czy 
imprezy okolicznościowej, niż spotkanie z prawdziwymi robotami. Dzięki 
niezaliczonej liczbie atrakcji takich jak np. budowanie robotów, zawody 
w strzelaniu do celu, turnieje walk robotów labirynty i wiele innych, 
spotkanie z nami pozostanie w pamięci na bardzo długi czas. Pobudzamy 
w uczestnikach ducha rywalizacji, zmuszamy do zastanowienia się nad 
postawionymi przed nimi łamigłówkami, a to wszystko w atmosferze 
doskonałej zabawy dla osób w każdym wieku.

Nowoczesny Wymiar Edukacji „Warsztaty robotów”
ul. Świętokrzyska 12/310, 30-015 Kraków
tel.: 600 667 595
kontakt@warsztatyrobotow.pl

www.warsztatyrobotow.pl

TWÓJ ROBOT 

EVENTY NAUKOWE Z ROBOTAMI!

Wystawa robotów TWOJROBOT to największe tego typu show 
w Polsce! Goście mają okazję podziwiać kilkanaście robotów: m.in. 
roboty konkurujące ze sobą na ringu i ponad 2,5-metrowego robota 
Sigmę, który potrafi zmieniać kolory jak kameleon i ma swoje humory. 
Niezadowolony strzela krążkami dymnymi z obrotowego działa. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli są pod ogromnym wrażeniem tego giganta! 

Organizujemy również warsztaty i pokazy eksperymentów, na których 
uczestnicy mają okazję wcielić się w najprawdziwszych naukowców.

www.twojrobot.pl

Twójrobot.pl
ul. Żorska 38a, 61-345 Poznań

tel.: 531 979 515
marta@twojrobot.pl
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DAWNE KOMPUTERY I GRY

INTERAKTYWNE WYSTAWY RETROSPRZĘTU

Niemal każdy grał w dzieciństwie na Amidze, Atari czy Pegasusie. 
Wspomnienie tych czasów wywołuje szereg pozytywnych skojarzeń. 
Obudź je u swoich klientów!
Dysponujemy kilkudziesięcioma maszynami – m.in. PONGami, Atari 
2600, Amiga 500, Nintendo Entertainment System, Sega Master 
System czy Pegasusami. Wszystko oczywiście w klimacie lat 80tych 
i 90tych: urządzenia podłączamy pod klasyczne monitory kineskopowe.
Na tych klasykach przeprowadzamy także turnieje w np. Mario Kart 64, 
Dyna Blaster czy Duke Nukem 3d.
Możemy:
- zbudować strefę z dawnymi komputerami na Twojej imprezie 
integracyjnej, konferencji czy targach;
- zbudować kącik retro w Twojej firmie (wypożyczyć sprzęt bądź 
pozyskać dobrze zachowane egzemplarze do stałej ekspozycji).

Fundacja Promocji Retroinformatyki 
„Dawne Komputery i Gry”
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
tel.: 693 392 808
kontakt@dkig.pl

www.dkig.pl
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POKAZYROWEROWE.PL

EKSTREMALNE SHOW SKOKÓW ROWEROWYCH

Poznaj najlepszą atrakcję na swój event! Niesamowite pokazy akrobacji 
rowerowych wykonywane przez ścisłą czołówkę Polskich zawodników 
z ogromnym doświadczeniem to prawdziwy magnes dla publiczności. 
Efektowne tricki i przeskoki po naszej mobilnej scenie pokazowej, 
zgniatanie puszki tylnym kołem przy zeskoku z paru metrów czy 
ekstremalne skoki nad śmiałkiem z publiczności to tylko część 
z naszych umiejętności Występowaliśmy u takich ikon jak Top Gear 
Live na Stadionie Narodowym w Warszawie, czy na pokazach mody 
dla Puma Polska! Nasze pokazy dostosowujemy do każdego rodzaju 
imprezy. Zafunduj sobie i swoim gościom niecodzienną atrakcję otuloną 
w pozytywne emocje z nutką adrenaliny. Czegoś takiego nie widuje się 
codziennie, musisz to przeżyć! 

Pokazyrowerowe.pl
Warszawa
tel.: 507 134 980
biuro@pokazyrowerowe.pl

www.pokazyrowerowe.pl

SHOWROWEROWE.PL

EXTREMALNE POKAZY ROWEROWE

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.

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!

Showrowerowe.pl 
info@showrowerowe.pl

tel.: 505 315 093

www.showrowerowe.pl
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SZKOŁA JĘZYKOWA MASTER SOLUTION ONLINE

ANGIELSKI DLA FIRM ONLINE 

Master Solution to nowoczesna szkoła językowa online prowadząca 
kursy języka angielskiego przez internet oraz profesjonalne szkolenia dla 
firm online. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo poprzez 
komunikator skype i odbywają się na każdym poziomie zaawansowania. 
Jest to idealny sposób nauki dla ludzi ceniących sobie swój czas 
i wygodę. Ze względu na elastyczne grafiki, zajęcia dopasowane są do 
potrzeb naszych kursantów, a dzięki nauczaniu online mogą odbywać 
się z dowolnego miejsca na świecie bez konieczności dojazdu. 

Zachęcamy do skorzystania z lekcji próbnej po której sami Państwo 
zdecydują czy taki sposób nauczania przynosi wysoki rezultat. 

Zapisy na lekcje testową: biuro@mastersolution.pl

www.mastersolution.pl

Szkoła Językowa Master Solution Online 
ul. Żwirki i Wigury 22/5C, 32-600 Oświęcim 
tel.: 721 303 026 
witkowska@mastersolution.pl 
biuro.mastersolution@outlook.com 
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STRZELNICA MULTIMEDIALNA 

WIELE SCENARIUSZY NA UDANĄ ZABAWĘ!

Multimedialny System Rekreacyjno-Sportowy to nowość na polskim 
rynku rozrywkowym.Oferta skierowana jest do organizatorów imprez 
firmowych, pikników gminnych, właścicieli hoteli i agencji artystycznych. 
Nasza atrakcja to zabawa łączącą rywalizacją z wykorzystaniem 
multimedialnych programów zręcznościowych. W katalogu posiadamy 
liczne scenariusze, które są wyświetlane za pomocą projektora na 
dużym ekranie. Nasza strzelnica jako jedyna w kraju umożliwia grę 4 
osób w jednym czasie, dzięki czemu organizator może zaoszczędzić 
– zamiast 4 strzelnic, może wynająć 1. Tworzy to klimat wesołej 
rywalizacji (indywidualnej lub grupowej). Klientom proponujemy również 
zorganizowanie konkursu strzeleckiego i rozdanie za zwycięstwo 
pucharów, dyplomów, koszulek. Strzelnica może urozmaicić każdą 
imprezę, dlatego zapraszamy do współpracy.

Strzelnica Multimedialna
ul. Kmicica 6/1, 02-728 Warszawa

tel.: 502 035 957
szarek@strzelnicerekreacyjne.pl

www.strzelnicamultimedialna.pl
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FIESTA CATERING

IDEALNY POCZĘSTUNEK W DOWOLNYM MIEJSCU

FIESTA catering to profesjonalna i dobrze zorganizowana firma, 
świadcząca kompleksową usługę cateringową w zakresie aranżacji, doboru 
menu i realizacji na terenie całej Polski. Ponad 11 letnie doświadczenie 
i szeroki asortyment, umożliwiają nam wykonanie każdego rodzaju 
wydarzenia zarówno dla kilkudziesięciu jak też kilku tysięcy osób, na 
najwyższym poziomie estetycznym i organizatorskim. 

OFERUJEMY: 
- pomocną i doświadczoną kadrę
- smaczne i urozmaicone MENU (wcześniejsze degustacje)
- ciekawe i oryginalne aranżacje kulinarne
- zaplecze techniczne do eventów w plenerze

Fiesta Catering
al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
tel.: 22 862 93 75
biuro@fiesta.com.pl

www.fiesta.com.pl

ROYAL CATERING SP. Z O.O.

USIĄDŹ WYGODNIE, MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

Zaangażowanie w realizowanie nieskazitelnie przygotowanych imprez 
przez połączenie wyśmienitych dań z najwyższym poziomem obsługi 
klienta spowodowało, że Royal Catering plasuje się w czołówce 
warszawskich firm cateringowych. Oferowana kuchnia obfita jest 
w pomysłowe kreacje i nowoczesne interpretacje, które z pewnością 
zachwycą Państwa i Państwa gości. 
Przewagę daje nam posiadanie własnej wypożyczalni gastronomicznej 
Gastro Rental (gastrent.pl) oraz cukierni Cake Boss (cakeboss.pl) 
słynącej z delikatnych bezowych tortów i kremowych serników. 
Dzięki ogromnemu doświadczeniu jakie posiadamy, współpraca z nami 
to sukces przedsięwzięcia.

www.royal-catering.pl

Royal Catering Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 2, 02-972 Warszawa

tel.: 22 225 27 97
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PROTEGO SECURITY

BEZPIECZEŃSTWO W RĘKACH SPECJALISTÓW

Oferujemy usługi w zakresie ochrony:
konferencji, bankietów, pikników, szkoleń / osobistej/ochrony VIP / wycieczek 
objazdowych, wyjazdów integracyjnych / planów filmowych oraz reklam 
/ podróży oraz spotkań biznesowych / dzieci oraz rodziny (w drodze do 
szkoły, na zakupach itp.) / transferu z lotniska do miejsca docelowego / 
koncertów i tras koncertowych / posesji, obiektów mieszkalnych, biurowych, 
budowlanych / inne (wg. życzeń Klienta). 

Polecamy się również w zakresie: 
usług recepcyjnych oraz dozorczych, obsługi szatni itp. 

Ofertę kierujemy do osób które pragną wyeliminować potencjalne
zagrożenia i chcą czuć się bezpiecznie jednocześnie podnosząc swój 
prestiż w oczach Gości oraz Kontrahentów.

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

www.protegosecurity.eu

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA 

IMPREZ

Specjalizuję się w zakresie fotografii eventowej. Jeśli organizujecie 
imprezę, koncert, konferencję lub inne wydarzenie i zależy Wam na 
fotograficznym reportażu z tej uroczystości to wykonam usługi 
w zakresie Waszych fotograficznych potrzeb.

Oferuję profesjonalną obsługę fotograficzną: konferencji, uroczystości 
inauguracyjnych, koncertów, wystaw, bankietów, wyjazdów integracyjnych, 
imprez firmowych, targów, pokazów, rajdów samochodowych i wielu 
innych różnego rodzaju wydarzeń.

Choć głównym obszarem mojej działalności jest Warszawa, jestem 
w stanie pracować na terenie całego kraju.

MARIUSZ BODNAR FOTOGRAFIA
ul.Działkowa 61/1, 05-808 Pruszków

tel. 501 102 601
email: mariuszbodnar@me.com

www.mariuszbodnar.pl
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REKLAMA BIZNES

EVENT MOBILNE STUDIO

FOTOBUDKA VIDEO

ZAANGAŻOWANIE, RZETELNOŚĆ, ZAUFANIE

rafal@maciaga.pl
mobile +48 692 606 847

www.maciaga.pl
www.linkedin.com/in/rafalmaciaga

KONFERANSJERZY Z KLASĄ

USIĄDŹ WYGODNIE, MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

Kamila Golec & Robert Twardowski. Na scenie tworzymy doskonale 
wyważony duet. Prowadzimy wszelkiego rodzaju imprezy: 
firmowe,biznesowe, rozrywkowe sportowe, a także koncerty, targi, 
premiery filmowe lub imprezy plenerowe.
Mamy poczucie humoru i potrafimy z niego korzystać, ale wiemy także, 
kiedy zachować powagę. Słuchamy sugestii i nie boimy się wyzwań. 
Reagujemy na niedające się przewidzieć okoliczności. Niezależnie od 
nich zawsze zachowujemy klasę.
Dlaczego duet? Nie jesteśmy tacy sami. Nasze charaktery i warsztat 
pracy różnią się od siebie i wzajemnie przenikają. To sprawia, że na 
scenie tworzymy niepowtarzalny klimat, łączący nasze przygotowanie, 
umiejętności i autentyczność. Efekt, który dzięki temu osiągamy, jest 
wyjątkowy i niejednokrotnie był doceniany przez naszych Klientów.

Konferansjerzy z klasą
Kraków (i cała Polska)

tel.: 694 730 612, 504 605 215
kontakt.kzk@gmail.com

facebook.com/konferansjerzyzklasa

www.konferansjerzyzklasa.pl

Z KLASĄ









eventy * konferencje * koncerty * otwarcia obiektów * muzea
multimedialne witryny sklepowe * targi * transparentne LCD * hologramy
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GITIMPREZA

GITIMPREZA - CHANGE YOUR EVENT

Nowoczesna technologia sprzętu, wysoki poziom wiedzy i profesjonalna 
realizacja powierzonych zadań, sprawia, iż świadczymy najwyższej 
jakości usługi eventowe dedykowane wymagającym Klientom. Stawiamy 
na nieustanny rozwój oraz pokaźne inwestycje, aby organizowane przez 
nas eventy dalece odbiegały od przeciętnych standardów. Wieloletnie 
doświadczenie w kompleksowej organizacji imprez, oraz dynamiczny 
rozwój sprawiają, iż posiadana przez nas wiedza jest niezwykłą korzyścią 
dla naszych Klientów.

Oferujemy: 
- nagłośnienie
- oświetlenie
- sceny / podesty

Gitimpreza Mateusz Szostak
Pierzchów 20, 32-420 Gdów
tel.: 519 754 632
biuro@gitimpreza.pl

www.gitimpreza.pl

IMPREZA

EVENT MDM

TECHNIKA EVENTOWA OD A DO Z

Zajmujemy się obsługą imprez artystycznych, koncertów, festiwali, 
targów, pokazów mody i konferencji. Scena, akustyka, nagłaśnianie, 
realizacja dźwięku i oświetlenia nie jest dla nas tylko pracą, ale przede 
wszystkim wielką życiową pasją. Dbając o wysoki poziom świadczonych 
usług, oferujemy naszym klientom najwyższej jakości usługi - angażując 
doświadczoną kadrę techników scenicznych i realizatorów dźwięku. 
W naszej pracy poza praktyką i doświadczeniem zdobywanym przez 
lata, kierujemy się również estetyką i muzykalnością. Wszystko to po 
to, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Event MDM
ul. Krynickich 12, 08-440 Pilawa

tel.: 503 950 428
kontakt@eventmdm.pl

www.eventmdm.pl
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SL SOUND

PROFESJONALNA OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ

Oferujemy nagłośnienie imprez profesjonalnymi systemami nagłośnienia 
NEXO. Nagłaśniamy: koncerty plenerowe i festiwale z udziałem
gwiazd zagranicznych i polskich, koncerty w halach widowiskowych
i salach koncertowych, koncerty muzyki klasycznej (orkiestry 
symfoniczne, chóry), konferencje, wystawy, targi i imprezy promocyjne,
spektakle teatralne i teatry uliczne, bankiety, bale i imprezy
firmowe, imprezy sportowe.Jesteśmy pierwszym w Polsce użytkownikiem 
riderowych systemów głośnikowych NEXO GEO-T i GEO-S. Posiadamy 
kilkanaście konsolet analogowych i cyfrowych. Dysponujemy urządzeniami
najlepszych światowych marek zarówno do obsługi wielkich koncertów 
jak i do eventów w niewielkich salach.

SL Sound
ul. Teligi 14, 80-299 Gdańsk
tel.: 602 343 060
info@slsound.pl

www.slsound.pl 

PRO COMPLEX GRUPA

TECHNICZNA I MUZYCZNA OBSŁUGA IMPREZ

PRO COMPLEX Grupa to firma świadczące usługi kompleksowej orga-
nizacji imprez, konferencji, kongresów, wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz obsługi technicznej.

Pełna profesjonalna obsługa estrady, wszelkiego rodzaju scen, zada-
szeń, konstrukcji oraz namiotów plenerowych. 
Światło, dźwięk, multimedia, sprzęt konferencyjny, kabiny symultanicz-
ne, multifony, systemy do głosowania. Zaplecze techniczne na każde 
wydarzenie.

Zapewniamy również DJ-ów, artystów oraz zespoły muzyczne na wyda-
rzenia firmowe i okolicznościowe.
Nasza firma posiada bardzo bogate doświadczenie i zespół profesjonali-
stów, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprez.

Pro Complex Grupa 
ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa

tel.: 696 030 255
info@procomplexgrupa.pl

www.procomplexgrupa.pl





/PmbLedTelebimy

www.pmb-led.pl

Sprzedaż & Wynajem EKRANÓW
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ELECTOR

SYSTEM OBSŁUGI GŁOSOWAŃ

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.

Terminale mają duże i wyraźne klawisze, a ich obsługa jest bardzo łatwa. 
Wyniki są prezentowane na ekranie tuż po zakończeniu głosowania. 

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.glosowanie.net

TOMASZ MAREK STAGE SERVICE 
MOBILE: +48 502 029 526 
EMAIL:  BIURO@TMSS.PL 

HTTP: WWW.TMSS.PL 

KONCERTY KONCERTY EVENTY 

NAGŁOŚNIENIE OŚWIETLENIE 

MULTIMEDIA 
KONFERENCJE 

SERWIS  DORADZTWO 

INSTALACJE STAŁE 
RENTAL 

KONSTRUKCJE SPECJALNE 
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TOMASZ MAREK STAGE SERVICE 
MOBILE: +48 502 029 526 
EMAIL:  BIURO@TMSS.PL 

HTTP: WWW.TMSS.PL 

KONCERTY KONCERTY EVENTY 

NAGŁOŚNIENIE OŚWIETLENIE 

MULTIMEDIA 
KONFERENCJE 

SERWIS  DORADZTWO 

INSTALACJE STAŁE 
RENTAL 

KONSTRUKCJE SPECJALNE 

ICON S.A.

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA WIZUALNA

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze z zakresu komunikacji 
wizualnej - druk wielkoformatowy, reklama zewnętrzna, architektura 
wnętrz, znakowania, systemy ramowe, ultralekkie namioty X-Gloo oraz 
meble eventowe FUGU z możliwością brandingu.
Oferujemy usługi profesjonalistów w projektowaniu, produkcji, logistyce, 
montażu i bieżącym serwisie. Obszar naszej działalności znacznie 
wykracza poza granice klasycznej reklamy. 
Nasza kreatywność i bogate doświadczenie w branży reklamowej 
w połączeniu z wiedzą i pasją do działania jest gwarancją profesjonalnej 
realizacji powierzonych nam projektów, a przede wszystkim zadowolenia 
naszych klientów.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem ultralekkich namiotów X-Gloo 
oraz mebli eventowych marki FUGU.

Icon S.A. 
ul. Dworska 12, 40-584 Katowice

tel.: 32 308 00 32
biuro@iconsa.pl, wyceny@iconsa.pl 

www.iconsa.pl
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BAM MIROSŁAW BZURA

MOBILNE TRYBUNY W KONTENERACH

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.

BAM Mirosław Bzura
ul. Nowoursynowska 161L lok. 41,02-787 Warszawa
tel.: 602 243 861, 501 194 993

www.mobilnatrybuna.pl

CUBE3D

PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ!

Cube 3D jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą, założoną z 
pasją przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w branży 
produkcyjnej i projektowej (motoryzacja, lotnictwo, elektronika). Dzięki 
praktyce we wdrażaniu nowych projektów i stanowisk montażowych 
w środowisku produkcji wielkoseryjnej, może służyć pomocą przy
projektowaniu narzędzi produkcyjnych (wszelkiego rodzaju narzędzia, 
uchwyty). Oferta firmy obejmuje wydruk 3D według wskazań klienta 
we wszystkich aktualnie dostępnych na rynku technologiach. 
W ramach pokazu technologii druku 3D proponujemy Państwu wycieczkę 
w przyszłość, która dzieje się na naszych oczach. Dzięki nam możecie 
zaoferować ją również waszym współpracownikom, rodzinie i wszystkim 
uczestnikom Waszego wydarzenia. 

Cube3D
ul. Braci Czapskich 11, 05-532 Pilawa 

tel.: 508 365 686, 696 930 860
cube3d@drukw3d.com

www.cube3d@drukw3d.com



BEZPOŚREDNI IMPORTER I PRODUCENT
ARTYKUŁY IMPREZOWE I KARNAWAŁOWE

E-SKLEP: WWW.ASTER-BAL.COM.PL

HURTOWNIA I SKLEP FIRMOWY: 
02-495 Warszawa    |    ul.Bełzy 4    |    tel.: 22 867 87 88    |     tel./fax: 22 668 45 00

Najlepszy dojazd od  ul. Wojciechowskiego

BAWMY SIĘ RAZEM !
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BANQUETE PARTNER 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

Firma Banquete Partner powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku 
i  oczekiwania Klientów. Zapewniamy profesjonalne i  kompleksowe 
wyposażenie przyjęć w zastawę stołową, sztućce, kieliszki i szklanki, 
podgrzewacze do potraw, krzesła, stoły. Nasze produkty odznaczają 
się wysoką trwałością oraz walorami estetycznymi. Harmonizują 
z wytwornym charakterem miejsca, łączą walory użytkowe z poczuciem 
piękna. Pragniemy sprostać wymaganiom naszych Klientów i  wciąż 
poszerzamy naszą ofertę. Dążymy do doskonałości, aby być atrakcyjnym 
i niezawodnym partnerem dla Klientów, dla których jakość świadczonych 
przez nas usług będzie najważniejsza.

Banquete Partner to profesjonalna wypożyczalnia sprzętu 
gastronomicznego oferująca markowy sprzęt wiodących europejskich 
producentów.

www.bankiet.com.pl

Banquete Partner Sp. z o.o.
 ul. Kondratowicza 37 A, 03-081 Warszawa

tel.: 22 614 35 44, 602 346 570
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ARTPLAST

OPAKOWANIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Artplast Polska Sp. z o.o. reprezentuje firmy Dopla, Flo, Isap 
(Włochy) oraz firma Nupik (Hiszpania) na terenie Polski. Aktualna oferta 
obejmuje opakowania dla gastronomii, vendingu a także przemysłu 
mleczarskiego, tłuszczowego, mięsnego, oraz owocowo-warzywnego. 
Oferujemy indywidualne nadruki na kubkach do ośmiu kolorów 
metodą suchego offsetu lub etykietowania. Łączymy doświadczenie 
z entuzjazmem, ogromny potencjał produkcyjny z nowymi trendami oraz 
innowacyjność i różnorodność nowych produktów, przy udziale wysoko 
wyspecjalizowanego personelu. Rok 2014 - stale powiększające się 
grono odbiorców oraz ciągły rozwój nobilituje do zwrócenia uwagi 
na kwestię Zarządzania Jakością - stąd zapada decyzja o wdrożeniu 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, popartego uzyskanym 
Certyfikatem.   

ArtPlast Polska Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2, 32-312 Jaroszowiec
tel.: 32 625 89 80, fax: 32 645 79 09
info@artplastcdo.com

www.artplast.eu

GASTRO RENTAL

USIĄDŹ WYGODNIE, MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

Wysoka jakość to nasz standard – taka jest misja naszej firmy.
W swojej ofercie stawiamy na profesjonalny sprzęt, najwyższej jakości. 
Jednym z naszych głównych dostawców jest, nasz partner, niemiecka 
firma LUCHS Professional.
W swojej ofercie posiadamy sprzęt bankietowy, stoły i krzesła, 
porcelanę, sztućce, dodatki kuchenne.
Posiadamy również podstawowy sprzęt eventowy - mównice, 
separatory, bordery, szatnie, lustra, wykładziny.
Z sukcesem wspieramy sprzętowo i organizacyjnie największe 
wydarzenia polskiej sceny kulturalno - rozrywkowej. Zapraszamy do 
współpracy.

Gastro Rental
ul. Karolkowa 28, 01-207 Warszawa

tel.: 608 003 543
biuro@gastrent.pl

www.gastrent.pl
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GASTRO MAGIC SERVICE

GASTRO MAGIC SERVICE

Gastro Magic Service to profesjonalna wypożyczalnia sprzętu 
bankietowego i cateringowego. Szeroka oferta sprzętowa pozwoli na 
zorganizowanie każdego rodzaju wydarzenia. Dysponujemy kompleksową 
ofertą na sprzęt: od zastawy stołowej jak szkło, porcelana, sztućce, 
obrusy, poprzez krzesła, stoły, grille, podgrzewacze, ekspresy do kawy, 
piece konwekcyjno-parowe czy namioty. Zapewniamy naszym klientom 
kompetentną obsługę w zakresie zaopatrzenia w sprzęt do organizacji 
imprez okolicznościowych i masowych. Ofertę kierujemy na teren całej 
Unii Europejskiej. 

Stawiamy na jakość i profesjonalizm. Wśród posiadanego sprzętu 
mamy m.in. takie marki jak: Rosenthal, Versace, Villeroy&Boch, 
Chef&Sommelier, Steelite, Riedel, Open Up, Spiegelau, Robbe&Berking, 
St.James, Zenix, Hamilton Beach, Unox, HLF.

www.gastrowypozyczalnia.pl

Gastro Magic Service
ul. Siedmiogradzka 20, 01-232 Warszawa

tel.: 22 425 54 45, 506 058 128, 501 155 827
gms@gastrowypozyczalnia.pl
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HAGEA

DYSTRYBUTOR MARKOWYCH MEBLI EVENTOWYCH

HAGEA jest dystrybutorem markowych mebli eventowych (głównie 
stołów i krzeseł). Oferta obejmuje produkty wykorzystywane przy 
organizacji eventów, imprez plenerowych oraz cateringu.
Reprezentowane marki to Siesta, Fermob, Resol i Nardi. Wszystkie 
produkty wytwarzane są w Europie zgodnie z normą ISO i posiadają 
certyfikat TÜV oraz gwarancję producenta, a ich podstawową wspólną 
cechą jest stosunek wysokiej jakości wykonania i interesującego designu 
do ceny i trwałości. Z uwagi na ścisłą współpracę z projektantami 
i architektami dysponujemy bezpłatną bazą obiektów 3D na potrzeby 
realizacji.
Firmy eventowe, cateringowe, klientów komercyjnych, inwestorów, 
developerów oraz architektów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, 
żeby umożliwić nam dostosowanie oferty do Państwa oczekiwań.

HAGEA
ul. Kolejowa 58, 40-604 Katowice
tel.: 32 202 57 51
info@hagea.pl

www.hagea.pl

colors of designe
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EVENTMAPA.PL

TWÓJ PRZEWODNIK PO EVENTACH

EventMapa.pl jest Portalem Branży Eventowej, łączącej przedstawicieli: 
Organizatorów eventów, Miejsc eventowych oraz Podwykonawców 
dostarczających atrakcji i usług eventowych. Serwis jest źródłem 
wiedzy, wymiany doświadczeń, a także wsparciem sprzedaży dla osób 
i firm działających na rzecz Zleceniodawców wydarzeń. 

Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń 
w ramach Branży Eventowej promującej EVENT jako skuteczne 
narzędzie komunikacji, motywacji i sprzedaży w rękach biznesu.

Wydawca e-Katalogu „Eventowa Mapa Polski” z bazą usługodawców 
eventowych. Organizator spotkań branżowych. Świadczy bezpłatne 
usługi doradcze w zakresie doboru Podwykonawców, Agencji i Miejsc 
na organizację eventów.

www.eventmapa.pl

EventMapa.pl
ul. Ogrodowa 1/25, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 722 202 848
iga@eventmapa.pl
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SALEBIZNESOWE.PL

KONFERENCJE, BANKIETY, WESELA

SaleBiznesowe.pl – to portal, który skupia obiekty konferencyjne 
i szkoleniowe z całej Polski. Wyposażony jest w funkcjonalną 
i zaawansowaną wyszukiwarkę, która znacznie usprawnia poszukiwania 
odpowiedniego obiektu w dowolnym województwie.

Ponadto serwis SaleBiznesowe.pl udostępnia też bazę firm, które 
zajmują się przygotowaniem oraz obsługą konferencji, wyjazdów 
integracyjnych, bankietów i wszelkiego rodzaju eventów.

Na łamach portalu publikowane są również aktualności z branży MICE.

SaleBiznesowe.pl
ul. Garbary 5/7, 61-866 Poznań
tel.: 61 307 02 98
biuro@salebiznesowe.pl

www.salebiznesowe.pl

KONFERENCJE.COM

NAJSTARSZY PORTAL BRANŻY SPOTKAŃ

Konferencje.com należy do IP:tourism, firmy, która zarządza największą 
w Polsce siecią turystycznych portali. To najstarszy portal branży MICE 
w polskim Internecie. Działamy od 10 lat. Przez ten czas zdobyliśmy 
doświadczenie, dzięki któremu wiemy jak promować obiekty i usługi 
z sektora konferencyjno-eventowego. W chwili obecnej współpracujemy 
z ponad 650 obiektami i firmami.
Portal Konferencje.Com zajmuje czołowe pozycje w wyszukiwarkach, 
dzięki temu portal odwiedza 450 unikalnych użytkowników dziennie.
Odbiorcami portalu jest kadra managerska polskich i międzynarodowych 
korporacji, pracownicy działu marketingu, studenci kierunków 
związanych z hotelarstwem, firmy szkoleniowe, agencje eventowe, PCO 
(Profesjonalni Organizatorzy Konferencji), biura turystyki przyjazdowej.

IP:tourism właściciel Konferencje.Com
ul. Piastów Śląskich 49, 01-494 Warszawa

tel.: 601 83 00 00, 22 425 44 24
reklama@iptourism.com

www.konferencje.com
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BANK CLUB

YOUR PARTY IS SAFE WITH US

Otwieramy wrota do sejfu, który kryje nowy wymiar rozrywki.
Zapraszamy wytrawnych bywalców klubowych do zasmakowania 
w niezwykle szykownych wnętrzach, gdzie panuje eklektyczny glamour 
połączony z nutą industrialnej sztuki. Warszawski Bank Club to 
niezwykłe miejsce, które odwiedza śmietanka towarzyska stolicy. Idealna 
przestrzeń do organizacji firmowych eventów, imprez integracyjnych, 
jubileuszy.
Połączenie detali zaczerpniętych z odmiennych gatunków stylistycznych 
tworzy niepowtarzalną atmosferę. Pod niebotycznymi, zdobionymi 
sztukaterią w złotym odcieniu sufitami, między klasyczną kolumnadą 
starej bryły zabytkowego banku kryje się przestrzeń o nowoczesny 
charakterze. Wysublimowana aranżacja z nutą artystycznego wdzięku 
dodaje szyku. Przekrocz próg Banku i rozkoszuj się bogactwem nocy.

Bank Club
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Dajana Tymon, General Manager
tel.: 502 167 702
dajana@bankclub.pl

GODZINY OTWARCIA

W tygodniu: możliwość rezerwacji klubu na event
pt.-sob.: 22:00-05:00

www.bankclub.pl
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DE LITE CLUB

KREATYWNOŚĆ. NOWOCZESNOŚĆ. DESIGN.

Zainspiruj się najpopularniejszym klubem w Warszawie, w którym bawią 
się najfajniejsze znane osoby, trendsetterzy i śmietanka klubowa!

Tutaj co weekend jesteśmy świadkami wyjątkowego show na światowym 
poziomie! de lite to przestrzeń i imprezy dostępne również dla Ciebie 
i Twojej firmy. Idealne miejsce na eventy zamknięte i tematyczne, 
koncerty, konferencje, pokazy mody, wystawy.

Nowoczesny wystrój, ekskluzywne wyposażenie, najnowsza technologia 
multimedialna już teraz na wyciągnięcie ręki!

De Lite Club
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
tel.: 667 959 171
iza.grygo@deliteclub.com
facebook.com/deliteclub

GODZINY OTWARCIA

pt.-sob.: 23:00-06:00

www.deliteclub.com
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ISKRA PRZESTRZEŃ WYDARZEŃ

Iskra  prężnie działa w sezonie letnim i zimowym. Goszczą u nas artyści 
z kraju i zagranicy. Obok imprez klubowych, organizujemy duże imprezy 
firmowe oraz współpracujemy z wieloma agencjami. W skład kompleksu 
klubowego wchodzi 2500m ogrodu wraz z basenem, sala główna klubu 
600m, dach i przestrzeń przed klubem 5500m. To inspirujące miejsce 
tworzące jedyny w swoim rodzaju klimat w sercu Warszawy.

Klub Iskra Pole Mokotowskie 
ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

tel.: 609 018 017
biuro@klubiskra.pl

facebook.com/IskraPoleMokotowskie

GODZINY OTWARCIA

Sezon letni: pon.-niedz.: 12:00-06:00

Sezon zimowy: pt.-sob.: 22:00-06:00

KLUB ISKRA POLE MOKOTOWSKIE 

www.klubiskra.pl

THE FAME MUSIC CLUB

NAJLEPSZE EVENTY W MIEŚCIE

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. Klub usytuowany 
jest w ścisłym centrum Warszawy, przy najmodniejszej ulicy 
w mieście-Chmielnej. 

www.thefame.pl

           The Fame Music Club
ul. Nowy Świat 21, 00-029 Warszawa

tel.: 500 000 519, 600 292 740   
club@thefame.pl

facebook.com/TheFameClub

GODZINY OTWARCIA

Klub czynny od godzinny 20:00
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FRANCUSKI SMAK I ELEGANCJA

Położona w sercu szczawnickiego uzdrowiska Café Helenka jest 
idealnym miejscem na spotkanie z przyjaciółmi, biznesowy lunch czy 
też popołudniową kawę. Kawiarnia słynie z międzynarodowego menu 
przeplatanego nutą francuskiego smaku oraz szerokiego wyboru 
aromatycznych kaw i herbat oraz wyśmienitych deserów. Ponadto, 
Café Helenka stanowi doskonałą propozycję na imprezy rodzinne, takie 
jak wesela, chrzciny czy komunie.

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

CAFÉ HELENKA

www.cafe-helenka.pl

Sala
Dwa tarasy
na zewnątrz

165

185 + 165

26,2 x 6,5 x 3,3

-

-

-

100

170

Parking: 100

DWIE/3 MEDITTERANEAEN FUSION

Wielkomiejskie wnętrze z nowoczesną kuchnią śródziemnomorską. 
Naszym znakiem rozpoznawczym są nieoczywiste połączenia. 
Wszystko tworzy harmonijną całość sprzyjającą rozkoszy dla 
zmysłów. Sommelier pomoże dobrać wino, które idealnie podkreśli 
walory smakowe potraw. Dla koneserów mocniejszych trunków 
mamy 20 rodzajów wyselekcjonowanych whisky oraz markowe wódki. 
Slow life. Slow food. Zwolnij i odpocznij razem z nami.

Dwie/3
ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
tel. 22 623 02 90 
biuro@dwietrzecie.waw.pl 

GODZINY OTWARCIA

Codziennie od 12:00 do 23:00

DWIE/3

www.dwietrzecie.waw.pl 

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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SPACE CENTRUM EVENTOWE 

LAUREAT PRESTIŻOWEJ NAGRODY CANNES

Profesjonalne miejsce przygotowane do imprez firmowych, szkoleń, 
konferencji, koncertów, pokazów mody, targów branżowych. To właśnie 
tutaj odbywają się liczne imprezy integracyjne, promocyjne, charytatywne, 
Gale, Eventy, Festiwale, spotkania z klientami. To również w Space 
regularnie występują gwiazdy światowego formatu.

Opis miejsca:
powierzchnia 2252 m2 | trzy strefy nagłośnienia PRO JBL | profesjonalny 
system oświetlenia Martin | ekran LED 20m2, 15 plazm 52 cale | sala 
dla niepalących - 300 osób | 400 miejsc siedzących | basen | parking  
|strzeżony dla Vipów | własny catering, sushi bar | ogród 1600m2 

z oczkiem wodnym

Space Centrum Eventowe 
ul. Kolejowa 37/39, 01-210 Warszawa

tel.: 606 617 228 - Anna Pytkowska
ap@spaceclub.pl

GODZINY OTWARCIA

Pełna dostępność – wg rezerwacji

www.spaceclub.pl
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RESTAURACJA AMBER ROOM

SKŁADNIKI KULINARNEJ DOSKONAŁOŚCI

Restauracja Amber Room mieści się w urokliwym Pałacu Sobańskich 
w samym centrum, przy jednej z najbardziej prestiżowych ulic 
Warszawy – Alejach Ujazdowskich. Restauracja oferuje wyborną kuchnię, 
ze smakiem łącząc światowe trendy kulinarne takie jak metoda sous 
vide czy slow food, z polską tradycją oraz szczyptą kuchni molekularnej. 
Najwyższej jakości, składniki sezonowe, własne wypieki oraz wyjątkowe 
wina są chlubą Restauracji. Szef Kuchni serwuje autorskie dania, 
a jego doświadczenie i kreatywność zaowocowały wieloma prestiżowymi 
nagrodami i wyróżnieniami. Amber Room znalazła swoje zasłużone 
miejsce w Przewodniku Michelin’a.

Restauracja Amber Room
al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa
tel.: 22 523 66 64
recepcja.palac@twe.com.pl

GODZINY OTWARCIA

pon.-pt.: 12:00-22:00 
sob.: 12:00-22:00 

niedz.: 12:00-20:00

www.amberroom.pl
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ALE GLORIA

NOWA KUCHNIA MŁODEJ POLSKI

Restauracja AleGloria mieści się w historycznym, biznesowym 
i dyplomatycznym centrum Warszawy na Placu Trzech Krzyży, 
w podziemiach odrestaurowanej, XVIII-wiecznej kamienicy zwanej 
Domem Dochodowym o Trzech Frontach.

AleGloria to znacznie więcej niż restauracja. To zaproszenie do spotkania 
z polską sztuką oraz polską kuchnią – tą misterną, inteligentną, 
swobodnie czerpiącą z tradycji, a jednocześnie serwowaną we 
współczesnych aranżacjach.

Restauracja AleGloria
Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa

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

GODZINY OTWARCIA

pon.-sob.: 12:00-23:00
niedz.: 12:00-22:00

www.alegloria.pl
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BRASSERIE WARSZAWSKA

W KLIMACIE PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY

Restauracja Brasserie Warszawska dołączyła do tegorocznego rankingu 
Przewodnika Michelin, otrzymując symbol Bib Gourmand oznaczający 
korzystny stosunek jakości do ceny.  

Brasserie Warszawska to miejsce w zamyśle warszawsko-paryskie, 
gdzie przenikają się dwie kultury, które w przeszłości były bardzo 
ze sobą związane. Brasserie Warszawska nawiązuje do warszawskości 
i francuskości w czystym, klasycznym wydaniu. 

Brasserie Warszawska
ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa
tel.: 22 628 94 23
rezerwacje@brasseriewarszawska.pl
facebook.com/brasseriewarszawska

GODZINY OTWARCIA

pt.-sob.: 23:00-06:00

www.brasseriewarszawska.pl 
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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. 
Szukasz nietypowego pomysłu dla Swoich gości i chcesz stworzyć 
niepowtarzalny nastrój swojego wydarzenia - POPŁYŃ Z NAMI!

RiverClub
Warszawa

Wybrzeże Gdańskie na wysokości 
Parku Fontann-515 km Wisły

tel.: 501 555 211
rivercafe@op.pl

RIVERCLUB

www.riverclub.pl

GODZINY OTWARCIA

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

RESTAURACJA „POD RETMANEM”  

MAGICZNE MIEJSCE, UJMUJĄCE SPOKOJEM

W Restauracji pod Retmanem stawiamy na indywidualne rozwiązania.
Przygotowując ofertę uwzględniamy nawet najbardziej niecodzienne 
życzenia i potrzeby naszych gości. Od lat współpracujemy 
z największymi biurami podróży w Polsce. Dla ich klientów, pragnących 
zapoznać się z kulturą polską „od kuchni”- smakiem, tańcem i śpiewem, 
przygotowaliśmy ofertę specjalną: występy zespołu folklorystycznego.

www.podretmanem.pl 

            Restauracja „Pod Retmanem”
ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa

tel.: 22 826 87 58
biuro@podretmanem.pl

GODZINY OTWARCIA

pon.-czw.: 12:00-21:00
pt.-niedz.: 12:00-23:00
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EVENT W MALOWNICZYM PLENERZE

Restauracja położona w samym sercu malowniczego parku kultury 
z dużym terenem zielonym i bogatą infrastrukturą sportową. To 
doskonałe miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi,  jak i na organizację 
pikników firmowych czy innych imprez okolicznościowych nawet do 
4000 osób. 

Restauracja Powsin
ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa 
(Park Kultury w Powsinie)
Rezerwacje i informacje:
Kamila Dębczak - Event Manager
tel.: 609 98 98 25
kdebczak@bmg.pl 

GODZINY OTWARCIA

pon.-niedz.: 10:00-20:00

RESTAURACJA POWSIN

www.restauracjapowsin.pl

P O W S I N

R E S T A U R A C J A



+48 33 506 51 00   |   recepcja@czarnygron.pl

7
sal

470 835 
2m

sale250
miejsc
noclegowych osób

konferencje 
do

60km

KRK/KTW

atrakcji

20
w³asnych
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APARTHOTEL STARA PRZĘDZALNIA

HISTORIA I NOWOCZESNOĆ W JEDNYM MIEJSCU

W murach z czerwonej cegły mieści się APARTHOTEL Stara 
Przędzalnia, w którym historia i nowoczesność współgrają idealnie, 
tworząc niepowtarzalną atmosferę. Usytuowany jest w centrum 
miasta i zapewnia wygodny dostęp do bogatej oferty gastronomicznej, 
kulturalnej oraz usługowo-handlowej. Połączenie pofabrycznego klimatu 
czerwonej cegły z wysmakowanym, nowoczesnym wystrojem wnętrz 
może stanowić doskonałe tło dla wszelkiego rodzaju uroczystości. 

www.aparthotelzyrardow.pl

Aparthotel Stara Przędzalnia
ul. Mały Rynek 7 - IV piętro,
96-300 Żyrardów
tel.: 660 716 816
Marta Pleban: tel.: 668 565 268 
recepcja@hotelzyrardow.pl

Szpulka

Tkalnia

Len

101,5

60,9

40,6

14,5x7x5

8,7x7x5

5,8x7x5

100

55

35

80

20

20

Noclegi: 85 Pokoje: 42 Parking: 40

BUSINESSMAN INSTITUTE  

IDEALNY DLA BIZNESU I RELAKSU

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

www.bi.waw.pl

Businessman Institute
ul. Trakt Lubelski 40a,
04-870 Warszawa
tel.: 22 379 31 00
recepcja@businessmaninstitute.pl

Sala A
Sala B
Sala C
Sala D

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

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

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4 

68
55
55
82

123
137
110
192
260
24,4

31,72
21,35
42,9

6,8x10x4,4
5,5x10x4,4
5,5x10x4,4
8,2x10x4,4
12,3x10x4,4
13,7x10x4,4
11x10x4,4

19,2x10x4,4
26x10x4,4
4x6,1x2,85

5,2x6,1x2,85
3,5x6,1x2,85
5,5x7,8x2,85

28
28
28
28
84
90
84
140
160
12
18
12
22

50
50
50
60
100
110
100
160
350

-
-
-

42

Noclegi: 20 Pokoje: 9 Parking: 350

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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Centrum Babylon, a.s.
ul. Nitranská 415/1
460 12 Liberec, Czechy 
obchod@centrumbabylon.cz

Komunikacja w języku polskim
Robert Bér, DiS., 
Sales Representative
ber@centrumbabylon.cz
tel.: +420 724 979 286

CENTRUM KONFERENCYJNE BABYLON LIBEREC

WSZYSTKO POD JEDNYM DACHEM

CENTRUM BABYLON LIBEREC to największy kompleks hotelowo 
rozrywkowo konferencyjny poza Pragą. Wszystko to znajduje się pod 
jednym dachem na terenie byłej fabriki tekstyliów. Czterogwiazdkowy 
hotel oferuje luksusowe noclegi blisko centrum miasta Liberec, w pobliżu 
autostrady Liberec-Praga. Wyjątkowy kompleks posiada centrum rozrywki 
wraz z tematycznym Aquaparkiem, Centrum Wellness, iQparkiem 
i innymi atrakcjami. W cenie zakwarterowania oferuje nielimitowany 
wstęp do AQUAPARKu, LUNAPARKu, iQPARKu i do nowego centrum 
nauki iQLANDIA przez cały okres pobytu, aż do wieczoru w dniu odjazdu.
Dział gastronomiczny jest przygotowany zatroszczyć się o Waszą 
imprezę. Zawsze do dyspozycji jest 5-piętrowy dom parkingowy. Oferuje 
też usługi  partnerskiego pola golfowego poza szczytem Jested.

26 sal i saloników
+10 x pomiesczenia 

gastronomiczne

Od 35 (Salonik)
do 1015

(Sala Expo)

Od 5x7
Do 29,4x34,5

Od 10 (Salonik) 
do 2000 
(łącznie 

wszystkie sale

Od 10
(Salonik)
do 600

(Sala EXPO)

Parking: 450

www.hotelbabylon.cz | www.BabylonLiberec.cz 

Pokoje: 407Noclegi: 1000

Zgorzelec

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET



Miejsca eventoweObiekty eventowe

Obiekty eventowe
106

ev
en

t 
ka

ta
lo

g 
2
0
1

5

CENTRUM EVENTOWE BARCINEK 

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 2 ha polany piknikowej oraz wiatę plenerową z grill-barem.

www.cebarcinek.pl

Centrum Eventowe Barcinek
Barcinek 16, 

62-007 Biskupice Wielkopolskie 
gm.Pobiedziska 

tel.: 602 457 307, 660 694 636 
eventy@cebarcinek.pl

mia@mia.poznan.pl 

Wiata plenerowa

Sala parter

Sala antresola

Salka 
konferencyjna

180

180

140

31

18x10x3,5

18x10x3

Antresola

7x4,5

160

140

-

25

120

120

100

20

Noclegi: 20 Pokoje: 10 Parking: 70

COPERNICUS TORUŃ HOTEL

LUKSUSOWY HOTEL W MIEŚCIE KOPERNIKA

Copernicus Toruń Hotel to nowoczesny kompleks konferencyjno-rekreacyjny 
położony niemal w samym sercu Torunia. Do dyspozycji Gości oddaje 149 
komfortowych pokoi (z możliwością zakwaterowania nawet 315 
Gości). W ofercie rekreacyjnej znajduje się kompleks basenów, 
sauny, jacuzzi, siłownia, korty tenisowe, kręgielnia i klub nocny. Obiekt 
posiada również 800m2 sal konferencyjnych i rozbudowane SPA.

www.copernicustorun.com

Copernicus Toruń Hotel
ul. Bulwar Filadelfijski 11

87-100 Toruń
tel.: 56 611 57 00

info@copernicustorun.com

Terra
Terra A
Terra B
Terra BP
Terra BL
Terra C
Terra CP
Terra CL

Luna
Luna A
Luna B
Luna C

488
226
137
68,5
68,5
125
62,5
62,5
300
99
111
89

700
200
130
63
63

120
58
58

290
90

100
80

488 m2

226 m2

137 m2 
68,5 m2

68,5 m2

125 m2

62,5 m2

62,5 m2

300 m2

99 m2

111 m2

89 m2

390
150
90
-
-

80
-
-

220
70
80
70

Noclegi: 315 Pokoje: 149 Parking: 200

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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DWOREK NAD ROZLEWISKIEM

ODKRYJ Z NAMI UROKI JURY

W sercu malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, nieopodal 
jedynej w Europie Pustyni Błędowskiej położony jest Dworek nad 
Rozlewiskiem. 21 pokoi, restauracja, cukiernia, chata grillowa, 
oranżeria jako VIP Room, klub nocny z salą kominkową. A dla Biznesu 
w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny sale konferencyjne 
7,5h terenu zielonego na organizację imprez plenerowych i atrakcji 
teambuildingowych. Zapraszamy!

www.dworeknadrozlewiskiem.pl

Dworek nad Rozlewiskiem
ul. Klucze-Osada 38A
32-310 Klucze
tel.: 32 307 01 93
biuro@dworeknadrozlewiskiem.pl

Sala kominkowa
Sala Ogrodowa

Sala Restauracyjna
Kawiarnia
Vip Room 

Chata Grillowa

114 m2

126 m2

200 m2

40 m2

25 m2

40 m2

9,5x12x3,5
18x7x3

14x14x3
10x4
5x5
8x5

Do 60 osób
Do 150 osób
Do 200 osób
Do 40 osób
Do 20 osób
Do 60 osób

Do 40 osób
Do 100 osób
Do 120 osób
Do 30 osób
Do 12 osób
Do 60 osób

Noclegi: 60 Pokoje: 21 Parking: 50

FOLWARK CYZIÓWKA

CYZIÓWKA – MIEJSCE WYJĄTKOWYCH IMPREZ

Zapraszamy do naszego ośrodka. W ofercie: eleganckie miejsca hotelowe 
i relaksujące SPA, parking na 1000 samochodów. Dodatkowo do Cyziówki 
prowadzi dogodny zjazd z autostrady A4. DUŻE EVENTY, IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE, WESELA oraz WYPOCZYNEK INDYWIDUALNY. Do 
dyspozycji naszych Gości m.in.: 40 hektarów leśnych terenów, hale 
namiotowe, sale konferencyjne i biesiadne, obiekty sportowe i trzy 
jeziorka z plażami.

www.cyziowka.pl

Folwark Cyziówka
39-122 Kamionka 286
tel.: 17 233 31 98
biuro@cyziowka.pl

Karczma

Sala główna

Sala spa

140

288

60

17,5x8

24x12

12x5 

70

200

25

55

170

20

Noclegi: 58 Pokoje: 29 Parking: 1000

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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Dworek Gościnny – Serce Kulturalne Małopolski
Park Górny 7, 34-460 Szczawnica

tel.: 18 540 04 44 (Dworek Gościnny), 18 540 04 47 (Jazz Bar)
info@dworekgoscinny.pl, facebook.com/DworekGoscinny

DWOREK GOŚCINNY

CENTRUM KULTURALNO-BIZNESOWE 

Dworek Gościnny to wielofunkcyjny obiekt kulturalno-biznesowy położony 
w malowniczej Szczawnicy. Odbywają się w nim koncerty, spektakle, 
jak również wesela, bale czy konferencje i spotkania biznesowe.
Dworek zdumiewa eleganckimi aranżacjami w stylu art deco, pod którymi 
kryją się najnowocześniejsze systemy multimedialne. Sercem Dworku 
jest sala teatralna mieszcząca 362-osobowe audytorium, która w kilka 
minut zmienia się salę balową o pow. 420m2. Ponadto, dzięki modułowej 
scenie mogą odbywać się tutaj różnego rodzaju pokazy, np. mody. Sala 
przystosowana jest do prezentacji produktów wielkogabarytowych. 
Na parterze budynku znajduje się restauracja Jazz Bar słynąca 
z niepowtarzalnego wystroju i klubowej atmosfery, polecająca 
wykwintne dania kuchni azjatyckiej, a także międzynarodowe przysmaki.

Dworek Gościnny
Sala Główna

Jazz Bar

Foyer

Biblioteka
+ wykusz

420

180

188

120

20,8x20,1x10,8

18x12x2,75

18x12x3,75

7,3x4,8x3,5

362

-

-

-

250

84

150

100

Parking: 100

www.dworekgoscinny.pl

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

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

CZARNY POTOK RESORT & SPA ****

NOWOCZESNE CENTRUM HOTELOWO-KONFERENCYJNE 

Malownicze położenie u podnóża Jaworzyny Krynickiej oraz dogodny 
dojazd (niespełna 100 km od lotniska w Popradzie) czynią Czarny Potok 
doskonałym miejscem zarówno na rodzinny wypoczynek,jak i organizację 
eventów biznesowych - konferencji, bankietów, szkoleń.  Hotel oferuje 
Gościom 237 pokoi komfortowych pokoi, w tym 2 apartamenty, 
4 restauracje, klub muzyczny Nikifor i największe centrum SPA 
w Krynicy-Zdroju. W strefie SPA&Wellness do dyspozycji Gości jest 
11 gabinetów SPA, basen rekreacyjny, salon fryzjerski, sauna, jacuzzi, 
cardio fitness, siłowania. Lokalizacja Hotelu zapewnia nieograniczone 
możliwości rekreacyjne i turystycznie, dzięki okolicznym zabytkom, 
krynickim pijalniom wód oraz doskonałym warunkom do uprawiania 
sportów zimowych oraz letnich. 

20 sal 
konferencyjnych

od 46 
do 562,86

od 5,7x8 
do 47,7x11,8

od 32 
do 500

od 32 
do 300

Parking: 100

www.hotelczarnypotok.pl

Noclegi: 237 Pokoje: 237

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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HOTEL HAFFNER ****

RENOMOWANA MARKA OD PONAD 10 LAT

Hotel Haffner**** w Sopocie to ekskluzywny obiekt dysponujący 
100 pokojami i 6 apartamentami zlokalizowany nieopodal plaży.
Profesjonalnie wyposażone centrum konferencyjne z bogatym zapleczem 
technicznym, ciekawa oferta gastronomiczna, basen, sauny oraz 
Instytut SPA sprawiają, że Hotel Haffner**** niezmiennie cieszy się dużą 
popularnością wśród firm i agencji organizujących konferencje i eventy.

www.hotelhaffner.pl

Hotel Haffner ****
ul. J. J. Haffnera 59
81-715 Sopot
tel.: 58 550 99 99
office@hotelhaffner.pl

Gdańsk
Sopot
Gdynia

Trójmiasto (Gdańsk 
+ Sopot + Gdynia)

Morska A
Morska B
Morska C

Morska A+B+C
Bałtycka

Bursztynowa

118
90
67

275

32
38
27
97
60
20

15x7,1x3
12,3x7,2x3
12,3x5,2x3

19,5x15x3

7,4x4,3x3
6,6x5,4x3
7,4x4,2x3

15x7,4/5,4x3
-
-

120
90
70

300

20
30
12
70
60
12

60
48
36

168

-
-
-

50
48
-

Noclegi: 200 Pokoje: 106 Parking: 70

HOTEL MAGELLAN ***

KONFERENCJE W CENTRUM POLSKI 

Hotel Magellan*** Business&Spa to klimatyczne miejsce położone 
w niedalekiej odległości od Zalewu Sulejowskiego. Na gości hotelowych 
czekają 242 miejsca noclegowe, 4 przestronne sale konferencyjne (w pełni 
wyposażone), kompleks basenowy, instytut spa&wellness, park linowy, dwa 
boiska i amfiteatr leśny. 
Hotel Magellan*** Busienss&Spa – 10-letnie doświadczenie w organizacji 
konferencji oraz imprez firmowych. 

www.hotelmagellan.pl

Hotel Magellan ***
ul. Żeglarska 35/31 - Bronislawów 
97-320 Wolbórz
tel.: 44 615 43 50
recepcja@hotelmagellan.pl

Oceania
Pacyfik I
Pacyfik II
Pacyfik

Laguna I
Laguna II
Laguna
Atol I
Atol II
Atol
Perła

300 
150 
150
305 
88 
66
150
52
52
105
46

15x20x9
16,4x9,3x4
16,4x9,2x4
16,4x18,6x4
10,4x8,5x3
7,1x8,5x3
17,5x8,5x3
7,1x7,4x3
7x7,4x3

14,1x7x3
7,5x6,2x3

400
150
150
300
70
50

140
45
45

100
30

160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Noclegi: 242 Pokoje: 121 Parking: 100

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET



Obiekty eventowe

112

ev
en

t 
ka

ta
lo

g 
2
0
1

5

Hotel Ognisty Ptak ***
ul. Sztynorcka 6, Ogonki, 11-600 Węgorzewo

tel.: 87 427 28 79, 667 507 000 
recepcja@ognistyptak.pl

HOTEL OGNISTY PTAK ***

WYJĄTKOWE MIEJSCE DLA WYJĄTKOWYCH GOŚCI

Hotel Ognisty Ptak*** zaprasza Państwa o każdej porze roku. Bez 
względu na pogodę, czy to lato czy to zima, w naszym Hotelu nie wiemy 
co znaczy nuda.
Malownicze położenie Hotelu w samym sercu Mazur, bogata infra-
struktura i doświadczenie sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie:

- restauracja z widokiem na jezioro – specjały kuchni polskiej i mazurskiej
- tawerna żeglarska z muzyką szantową na żywo, grill, ognisko
- konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne, eventy, bankiety
- kryty basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauna oraz SPA
- zewnętrzny, piracki plac zabaw dla dzieci, trampolina
- plaża, kąpielisko, boisko do siatkówki plażowej
- port żaglowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego i turystycznego 
- regaty żeglarskie, rejsy statkiem, spływy kajakowe
- lodowe ślizgi na bojerach, kulig, narty

Sala kolumnowa
Sala zielona

Sala żeglarska
Wieża widokowa

120
90

220
25

14x9m
11x8m

18x12m
5x5m

150
60

160
14

50
40
50
8

www.ognistyptak.pl  

Parking: 100Noclegi: 100

Hotel Ognisty Ptak *** dysponuje:

- eleganckie pokoje 2 os.
- przestronne apartamenty 3 i 4 os.
- całoroczne ekskluzywne bungalow 3, 4, 5, 6 os.
  (sypialnie, salon z kominkiem, wyjście na taras)

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

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

HOTEL MANOR HOUSE SPA **** - PAŁAC ODROWĄŻÓW ***** 

POŁĄCZENIE HISTORII Z LUKSUSEM I ENERGIĄ

Tylko 130 km od Warszawy w pięknym zabytkowym 10 hektarowym parku 
znajduje się kompleks hotelowy w skład którego wchodzą: XV wieczny 
Pałac Odrowążów 5*, XIX w. Stajnia Platera 4* i Termy Zamkowe 4* 
z idealnym dla alergików basenem bez chloru z krystaliczną ożywioną 
wodą Grandera i nano srebrem. Hotel Manor House to hotel bez dzieci, 
przyjazny alergikom i weganom.

To magiczne miejsce oferuje wypoczynek w 59 stylowych pokojach 
z własnym programem wellness. Na Gości czekają: jedyne w Polsce 
pokoje z beczkami ofuro, w których można zażywać głębokich kąpieli 
w japońskim stylu, luksusowe SPA z zabiegami holistycznymi i ener-
getycznymi, golf wodny, stadnina koni, koncerty na gongi tybetańskie, 
Witalna Wioska® SPA, Ogród Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy 
i Piramidą Horusa.

BALOWA

BANKIETOWA

Gabinet Odrowąża

Komnaty Rycerskie

Sala Biesiadna

Koniuszego

Gościnna 

Sołtyka 

Kameralna

110

49

49 

2x42

200

170

40

96

36

17x6,5

7x7

7x7 

7x6;7x6

10x20

10x17

10X4

12x8

6x6

100

30

30

30

120

100

20

45

15

130

40

40

50

150

100

-

80

20

Parking: 80

www.manorhouse.pl

Pokoje: 59Noclegi: 150

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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HOTEL OSSA 

HOTEL OSSA – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Na wielofunkcyjny kompleks Ossa**** Congress & Spa składają 
się: hotel z zespołem 30 sal konferencyjnych oraz bogate centrum 
rekreacyjne. Czas wolny przyjemnie upływa w restauracjach i barach,
a miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu doceniają uroki 
piaszczystej plaży przy stawie, korzystają z kortów i boisk. Z kolei instytut 
wellness & spa to miejsce dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowie i urodę.

www.hotelossa.pl 

Hotel Ossa 
Congress & Spa

ul. Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka 

rezerwacja@hotelossa.pl

30 sal
konferencyjnych 

3500m2 - do 1600 do 1200

Noclegi: 1200 Pokoje: 522 Parking: 800

HOTEL TWARDOWSKI

JESTEŚ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY

Hotel Twardowski**** oferuje 62 pokoje o bardzo wysokim standardzie, 
restaurację Pani Twardowska oraz strefę SPA&Wellness. Hotel 
Twardowski  proponuje także kompleksową organizację szkoleń, spotkań 
biznesowych, konferencji i przyjęć firmowych. Centrum konferencyjno-
szkoleniowe to 6 reprezentacyjnych sal. Organizatorzy konferencji mają 
do swojej dyspozycji sprzęt multimedialny i sieć Wi-Fi.

www.hoteltwardowski.pl

Hotel Twardowski
ul. Głogowska 358 a

60-004 Poznań
tel.: 61 83 99 800

konferencje@hoteltwardowski.pl 

Andaluzja

Prowansja

Toskania

Sale łącznie

Kalifornia

Floryda 

Vip Room

72

72

96

240

72

36

25

40

40

80

300

50

20

15

9x8x3,5

9x8x3,5

10x9,6x3,5

30x8x3,5

11,8x5,7x3

6x6x3

8x3x3

-

-

-

150

-

-

-

Noclegi: 125 Pokoje: 62 Parking: 80

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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HOTEL SŁONECZNY ZDRÓJ MEDICAL SPA & WELLNESS

BLISKO WSZYSTKICH 4 STRON ŚWIATA

Na wyjątkową atmosferę Hotelu Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness 
w Busku-Zdroju wpływa nie tylko nowoczesny design i profesjonalna 
obsługa, ale przede wszystkim bardzo rozbudowana oferta rekreacyjna, 
uzdrowiskowa, konferencyjna i rozrywkowa. Luksusowe pokoje oraz 
wyśmienite posiłki serwowane w Restauracji Ponidzie są gwarancją 
wysokiego standardu pobytu. Atutem jest również dogodne położenie.

www.slonecznyzdroj.pl 

Hotel Słoneczny Zdrój 
Medical Spa & Wellness
ul. Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko-Zdrój
tel.:41 378 88 00 
info@slonecznyzdroj.pl

Buska

Wiślica

Stopnica 

Restauracja 
Ponidzie

Sala Mars

Sala Venus

130 m2

18 m2

23 m2

363 m2

40 m2

40 m2

16x8x3,05

5,3x3,5x3,05

6x4,1x3,05

140

10

14

-

30

30

80

-

-

150

30

30

Noclegi: 238 Pokoje: 120 Parking: 120

TERMINAL HOTEL 

JEDNO MIEJSCE, WIELE MOŻLIWOŚCI!

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.

 www.terminalhotel.pl

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

Voyager

Odyssey

Apollo

Pioneer

Galileo

80

120

225

500

800

10x8

15x8

25x9

25x20

40x20

60

100 

200

400

1000

-

-

-

200

450

Noclegi: 112 Pokoje: 52 Parking: 200

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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Modrzewie Park Hotel *****
Park Górny 2, 34-460 Szczawnica

tel.: 18 540 04 04, fax: 18 540 04 05
info@mparkhotel.pl

facebook.com/ModrzewieParkHotel

MODRZEWIE PARK HOTEL *****

LUKSUS WŚRÓD MODRZEWI

Modrzewie Park Hotel to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Pieninach. 
Położony w sercu modrzewiowego parku, urządzony z wysublimowanym 
smakiem. Jest połączeniem luksusu i familijnej atmosfery. Hotel 
oferuje 17 komfortowych pokoi oraz SPA & Wellness pozwalające na
regenerację sił.

Modrzewie Park Hotel to także ekskluzywne centrum biznesowe. Sala 
konferencyjna jest w pełni wyposażona i przeznaczona dla 16 osób.
Elegancki i wyszukany wystrój, jak również ergonomiczne fotele, a także 
bezpośredni dostęp do bufetu oraz nowoczesnego zaplecza biurowo-
-technicznego zapewnią Państwu całkowitą dyskrecję i pełen komfort 
pracy. Dopełnieniem luksusu jest wyśmienita kuchnia, której szef 
proponuje międzynarodowe dania o subtelnym i oryginalnym smaku,
a ich idealne uzupełnienie stanowi bogaty wybór win.

Bar

Restauracja

Sala 
konferencyjna

40

60

70

4,9x7,5x4,0

11,0x6,5x4,0

8,0x9,0x3,0

-

-

16

24

36

-

Noclegi: 34 Pokoje: 17 Parking: 25

www.mparkhotel.pl

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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Niebieski Art. Hotel & Spa *****
ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków
tel.: 12 297 40 00, fax: 12 297 40 10
hotel@niebieski.com.pl

NIEBIESKI ART HOTEL & SPA *****

NOWOCZESNE WNĘTRZA

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.
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.

Moon

River

Łącznie 
Moon + river

25

75

100

5x5x2,7

9x8,3x2,7

14x7,1x2,7

28

60

100

-

-

-

Noclegi: 80 Pokoje: 40 Parking: 14

www.niebieski.com.pl

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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SIEDLISKO MORENA

WYJĄTKOWY PUNKT NA MAPIE MAZUR

www.siedliskomorena.pl

Siedlisko Morena
Jeziorowski 11A 

19-330 Stare Juchy k/Ełku
tel. 87 619 99 99, 609 855 040

biuro@siedliskomorena.pl 

Duża

Mała

Spichlerz

Restauracja
(3 sale) 

126

50

60

do 160

18 x 7

5x10

5x15

-

120

25

35

-

-

-

-

120

Noclegi: 120 Pokoje: 57 Parking: 50

HOTEL WITEK

HOTEL WITEK- MIEJSCE SPOTKAŃ

Organizujemy szkolenia, konferencje, bankiety i imprezy plenerowe. 
Oferujemy 140 miejsc noclegowych. Każdy pokój posiada  minibar, 
TV LCD 32”, wi-fi, klimatyzację i w pełni wyposażoną łazienkę. Na 
miejscu oferujemy bezpłatny parking na 350 miejsc. Na życzenie 
dostępne są też zabiegi SPA. Hotel usytuowany jest przy ogrodzie, 
6 km od lotniska Balice i 8 km od Rynku Krakowskiego. W odległości 
900 metrów od Hotelu znajduje się centrum handlowe Futura Park. 

www.hotelwitek.com.pl

Witek Centrum Hotelowo
– Konferencyjne Kraków

ul. Handlowców 14 
32-085 Modlniczka
tel.: 12 662 35 33

hotel@hotelwitek.com.pl

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

Noclegi: 140 Pokoje: 66 Parking: 350

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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PAŁAC ROZALIN

WYMARZONE MIEJSCE NA TWOJE PRZYJĘCIE

Planujesz premierę nowej marki? Chcesz zorganizować oryginalny 
pokaz mody? Szukasz wyjątkowego miejsca na event? Pałac Rozalin to 
lokacja dla Ciebie. Owiana szlachetną historią posiadłość, kilka hektarów 
pleneru, namiot bankietowy i neorenesansowa willa sprawiają, że mamy 
możliwość zorganizować każdą, nawet najbardziej wymagającą imprezę. 
Wszystko to jedynie 20 km od Centrum Warszawy. Zapraszamy!

www.palacrozalin.pl

Pałac Rozalin
Pałacowa 27
05-831 Rozalin
tel.: 506 000 227
karina@palacrozalin.pl

Elegancki namiot 
bankietowy

Park

Sala główna

Sala kominkowa

Sala kameralna

700 400 osób

plener do 2 000

do 50 osób

do 15 osób

do 10 osób

35x20x3/6 300 osób

piknik do 2 000

do 30 osób

do 10 osób

do 10 osób

Noclegi: 38 Pokoje: 17 Parking: 300

EXPO-ŁÓDŹ

CENTRUM POLSKI

EXPO-Łódź to 13.000 m² klimatyzowanej powierzchni z systemem 
mobilnych ścian w częściach wystawienniczej i konferencyjnej, Wi-Fi, 
parking na 200 miejsc oraz restauracja dla 200 gości. Wszystko to 
sprawia, że jest to miejsce idealne dla organizacji kongresów, eventów, 
wystaw oraz targów. A wszystko to w centrum Polski na skrzyżowaniu 
najważniejszych autostrad A1 i A2.
Zapraszamy do współpracy.

www.expo-lodz.pl

Expo-Łódź Sp. z o.o.
ul. Politechniki 4
93-590 Łódź
tel.: +42 636 29 83
info@expo-lodz.pl

A
B
C
D

Aula
Hala

Restauracja

120 m2

120 m2

120 m2

90 m2

330 m2

5700 m2

400 m2

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

120x47x10

100
100
100
90
459

do 4500

64
64
64
54
-

2400
200

Parking: 200

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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5 Fabryka Trzciny
ul. Otwocka 14, 03-759 Warszawa

Skwer
ul Krakowskie Przedmieście 60a, 00-322 Warszawa

tel.: 22 619 05 13, fax: 22 619 27 32
organziacjaimprez@fabryka.waw.pl

FABRYKA TRZCINY

CENTRUM ARTYSTYCZNE FABRYKA TRZCINY

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.

Skwer – filia Fabryki Trzciny mieści się na Krakowskim Przedmieściu 
60 a. Wnętrze poziomu -1 (Galeria) pozwala na dowolną aranżację 
w betonowej, surowej przestrzeni.

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 

26 x 12 x 5,5/6,3
20 x 16,5 x 3
12 x 13 x 3
7,5 x 5 x 3
20 x 13 x 3
10 x 7,5 x 3

-
14 x 17,5 x 3
20 x 24,5

-
-

11/20 x 17,5/22,5 
x 3,1 / 3,9

450
180
100
30
180

-
40
180

-
-
-

200

180
150
80
-

100
40
50
180

-
-
-

150

www.fabrykatrzciny.pl

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

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

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”

IMPREZY I EVENTY W SOLNEJ SCENERII

Zabytkowe podziemia Kopalni Soli „Wieliczka” to miejsce organizacji 
konferencji, sympozjów, szkoleń, bankietów, eventów. Kopalnia dysponuje 
podziemnymi salami konferencyjno-bankietowymi o powierzchni od 58 
do 680 m².
Wszystkie podziemne komory wyposażone są w system nagłośnieniowy 
i projektor multimedialny. Dostępne są także bezprzewodowe mikrofony, 
mównica, system audiowizualny, kabiny do tłumaczeń symultanicznych. 
W większości komór możliwy jest dostęp do Internetu.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę gastronomiczną - wszystkie 
potrawy przygotowywane są na miejscu, w podziemnych kuchniach, 
z produktów najwyższej jakości.
Konferencję można również zorganizować w należącym do Kopalni Soli 
„Wieliczka” Hotelu Grand Sal****, położonym tuż obok kopalni. Hotel 
dysponuje salą konferencyjną mogącą pomieścić do 50 osób.

Komora Warszawa
Komora Jana Haluszki I
Komora Jana Haluszki II
Komora Drozdowice III
Komora Drozdowice IV

Komora Gwarków
Sala konferencyjna 

Hotelu Grand Sal****
Sala restauracyjna

Hotelu Grand Sal****

680
240
58

312
225
113

55

85

40 x 17 x 6,5
24 x 10 x 13,5
14,5 x 4 x 2,4
24 x 13 x 17
15 x 15 x 8,5

Wys. 3

10,5 x 5,5 x 3

17 x 5 x 3,5

700
200
40
-

160
-

50

-

420
120
30

120
60
40

-

60

www.kopalnia.pl

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET



nowoczesne
technologie

Konferencje | Szkolenia
Spotkania biznesowe

www.expoarena.pl

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

se
Your Business
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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
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se
Your Business

www.targi.krakow.pl
www.expo.krakow.pl

Targi w Krakowie zapraszajà do Mi´dzynarodowego
Centrum Targowo-Kongresowego

EXPO KRAKÓW

targi
kongresy
bankiety
szkolenia
festiwale
eventy

Kraków
ul. Galicyjska

9
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Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa

tel.: 22 529 39 00/50, fax: 22 529 39 88
hala@mtpolska.com.pl

CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE MT POLSKA

CENTRUM NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska to jeden z najnowocześniejszych 
obiektów wystawienniczo-eventowych w  Polsce, który jest w  pełni 
dostosowany do organizacji targów, zjazdów, konferencji i  eventów 
– m.in. spotkań korporacyjnych, bankietów, koncertów, prezentacji 
produktów, pokazów mody. Nieograniczone możliwości organizacji 
wydarzeń zapewnia największa w stolicy przestrzeń aranżacyjna pod 
jednym dachem: 10000m² klimatyzowanej hali oraz 1200m² powierzchni 
biurowej z  3 salami konferencyjnymi. Centrum oferuje 4000m² 
zewnętrznej powierzchni wystawienniczej. Na miejsce można dojechać 
samochodem – obiekt zapewnia parking na 1500 miejsc. W sąsiedztwie 
kursuje 11 miejskich linii autobusowych, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej 
– linia S1 relacji Pruszków – Otwock oraz pociągi Kolei Mazowieckich.

Sala A, C

Sala B

Sala A+B, B+C

Sala A+B+C

Hala A, B

Hala A+B

80

90

170

250

5000

10 000

8x10x3

9x10x3

17x10x3

25x10x3

100x50x10

100x100x10

80

90

170

250

5000

10 000

50

55

105

155

3000

6000

Parking: 1500

www.centrummtpolska.pl  

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET
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Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Biuro Zarządu: tel.: +48 71 347 51 50 info@halastulecia.pl
Dział Sprzedaży: tel.: +48 71 347 50 87/18/13, 71 347 51 08
sprzedaż@halastulecia.pl

HALA STULECIA

HALA STULECIA – JEDYNE TAKIE MIEJSCE!

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.

Sala wielofunkcyjna
Audytorium

Sale konferencyjne 
B i C

Sale konferencyjne 
A i D

Sale spotkań A-D
Płyta główna

Sala konferencyjna 
E,F,G

Wnęki kwadratowe 
B,C,D

Sala Cesarska

694
836
162

177

28,5
2000
100

200

300

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

15,3 x 11,6 x 3,1

5 x 5,8 x 3
-
-

-

-

800
990 + 5

150

170

20
5693

80

150

270

450
-

140

150

-
1500
30

60

120

Parking: 800

www.halastulecia.pl

SALA
nazwa m2

POWIERZCHNIA
dł.x szer. x wys.

WYMIARY
miejsca

KONFERENCJA
miejsca

BANKIET



grill house

golf

park linowy

restauracja 
LunaSol

148 pokojów  |  30  minut od centrum Warszawy  |  803 m powierzchni konferencyjnej  

eventów
INNy wymiar

Nowe inwestycje w Holiday Inn w Józefowie

Restauracja LunaSol

•	profesjonalne pole golfowe i rodzinny mini golf
•	prężnie działający klub golfowy
•	kameralny obiekt z wysokiej klasy zapleczem i oświetleniem w godzinach nocnych
•	bogata oferta wydarzeń golfowych 

www.golfparkjozefow.pl

Golf Park Józefów

Nowa oferta dla firm

Holiday Inn Warszawa Józefów
+48 22 778 3 004  sales@holiday.aquila.pl

ul. Telimeny 1,  05-420 Józefów
www.holiday.aquila.pl

•	kuchnia polska i międzynarodowa wyróżniona w prestiżowym przewodniku  
Gault & Millau 2015

•	profesjonalna organizacja przyjęć, pikników i atrakcji kulinarnych
•	 co miesiąc nowe menu restauracyjne

•	System ekranów i paneli dotykowych (digital signage) 
•	Szybki i bezpłatny Internet poprzez Social WiFi
•	Nowy system audiowizualny w salach konferencyjnych
•	System telewizji hotelowej iLumio

•	największy na Mazowszu park linowy dla dorosłych i dzieci
•	 łącznie 100 przeszkód  na 1211 metrach tras
•	6 tras o różnym stopniu trudności
•	niezastąpiony element programów rekreacyjnych  

i wspierających budowanie zespołu

•	Atrakcyjne pakiety ALL-IN-ONE oraz GREEN MONDAY
•	Wyjątkowy program lojalnościowy GIVE BACK! 
•	Unikalny zakres oferty rekreacyjnej i imprez plenerowych - 11 ha terenu zielonego!

Park Linowy Józefów
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12 km  |
15 minut  |

158 pokoi  |

400 miejsc  |
3500 m²  |
9000 kg  | 

12 km od centrum Warszawy
15 minut samochodem z Lotniska 
im. F.Chopina w Warszawie
158 komfortowych dwuosobowych 
pokoi hotelowych
400 miejsc parkingowych
3500 m² powierzchni konferencyjnej
9000 kg udźwigu mocowań sufitowo-ściennych 
dla rozwiązań multimedialnych









SPEŁNIAMY MARZENIA O LATANIU !
Stworzyliśmy najlepszy, najpotężniejszy tunel aerodynamiczny świata. Jesteśmy w stanie 
dostarczyć emocji i wrażeń niedostępnych nigdzie indziej.

Dostarczamy przeżyć które do tej pory dostępne były nielicznym wybrańcom uprawiającym 
sporty ekstremalne.

Jesteśmy przygotowani do obsługi małych i średnich 
szkoleń, konferencji oraz eventów.

r e z e r w u j  s w ó j  l o t  n a :




