


PROGRAMY
OPEN YOUR MIND

PROGRAMY
DIY

PROGRAMY
TEAMBUILDING

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
BIZNESU

WIECZORY 
TEMATYCZNE

SZANOWNI PAŃSTWO
Szanowni Państwo,

Fabryka Wełny Hotel & SPA to otwarty w 2014 roku obiekt, który dzięki różnorodnym  

i wszechstronnym przestrzeniom eventowym oraz centralnej lokalizacji stał się bardzo 

popularnym miejscem organizacji kameralnych spotkań biznesowych, dużych konferencji 

i ekskluzywnych bankietów.

Jest nam niezmiernie miło, że również Państwo chcecie powierzyć nam organizację swojego 

wydarzenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz niezmiennie dążąc do zbudowania 

jak najszerszej oferty eventowej oddajemy w Państwa ręce „Kołowrotek”  czyli bogatą ofertą 

dodatkowych atrakcji, które mogą uczynić Państwa spotkanie wyjątkowym. 

Mamy nadzieję, że oryginalne propozycje „Kołowrotka” w połączeniu z urokliwymi wnętrzami 

hotelu oraz najwyższym poziomem świadczonych przez nas usług uczynią Państwa event 

wyjątkowym.

WITOLD PIĄTKOWSKI
Kierownik Sprzedaży i Marketingu
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OPEN YOUR MIND
Open Your Mind to zajęcia w formie szkoleń, warsztatów oraz wykładów 

umożliwiające uczestnikom zdobycie nowych umiejętności. Różnorodność działań, 

wiedza specjalistów oraz własne zaangażowanie w program umożliwi podniesienie 

kompetencji zawodowych, a także wzmocni więzi w zespole tak niezbędne do 

osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych.

Programy zostały opracowane w taki sposób by zapewnić uczestnikom komfort 

przy maksymalnej efektywności działania w małych i dużych grupach. Dzięki 

kompetencjom prowadzących, nowoczesnym narzędziom oraz dawce pozytywnej 

energii dajemy Państwu receptę na sukces zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak  

i prywatnej. 

Program Open Your Mind to 3 typy działań, z których każde możemy dopasować do 

Państwa potrzeb oraz profilu działalności uczestników: 

MÓWCA DOSKONAŁY

PRAKTYCZNA REKLAMA

ARTYSTYCZNA DUSZA

NA MIARĘ
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MÓWCA DOSKONAŁY

W ramach zajęć uczestnicy uczą się poczucia własnej wartości oraz świadomości, odnajdują swoje mocne 

strony, którymi mogą się dalej posługiwać i osiągać zamierzony cel. Nabywają umiejętności niezbędne do 

właściwej prezentacji siebie  oraz produktu firmy. Dzięki dobrej zabawie uczestnicy umacniają więzi między 

sobą tworząc silną i zgraną grupę. Program zajęć może zostać dopasowany do potrzeb grupy i realizowany 

jest w następujących blokach tematycznych: 

- Szkolenie z emisji i higieny głosu  

- Szkolenie z pracy z mikrofonem  

- Emisja głosu w mowie 

- WYKŁAD - Budowa aparatu głosowego  

- WYKŁAD - Prozodia mowy

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
- świadome posługiwanie się głosem
- nauka właściwego intonowania 
- umiejętność odpowiedniej autoprezentacji 
  w trakcie spotkań, prezentacji i rozmów 
  telefonicznych 
- umiejętność zabawy głosem i obcowania 
  z klientem na odpowiednim poziomie rozmowy
- oswojenie z nagłośnieniem i nagraniem własnego głosu 
- korekcja niewłaściwych nawyków w mowie
- świadomość higieny i emisji głosu 
- odpowiednie reagowanie na sytuacje stresogenne 
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OD 2 DO 5 
GODZIN

POPRAWNA 
WYMOWA

KOMUNIKACJA
W GRUPIE

NAUKA PRACY
Z MIKROFONEM
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PRAKTYCZNA REKLAMA

Warsztat kierowany do osób biorących czynny udział w procesie promocji, reklamy, PR firmy przy wykorzystaniu 
tradycyjnych wydawnictw oraz za pośrednictwem internetu. W niebanalny sposób przekazujemy uczestnikom wiele 
cennych umiejętności i trików zwiększających efektywność reklamy na rynku. Praktyczna forma zajęć umożliwia 
bezpośrednie zdobywanie wiedzy, a odwaga prowadzących wykorzystujących ciekawe narzędzia daje gwarancję 
świetnej zabawy. Program zajęć może zostać dopasowany do potrzeb grupy i realizowany jest w następujących 
blokach tematycznych: 

- Warsztaty społecznościowe 
- Moja strona internetowa 
- Reklama w internecie 
- Występujemy w mediach 
- Warsztaty dziennikarskie 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
- świadomość istnienia w mediach społecznościowych
- umiejętność założenia strony internetowej 
- umiejętność wykorzystania współczesnych 
  (multi)mediów
- umiejętność wykonania właściwej reklamy
- poszerzanie wiedzy dziennikarskiej 
- umiejętność właściwego redagowania tekstów
- świadomość dziennikarskiej etykiety PR, spotkania 
  medialne, występy publiczne, autoprezentacja
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OD 2 DO 4 
GODZIN

GRUPY OD 5 
DO 10 OSÓB

WIĘKSZA 
EFEKTYWNOŚĆ

PRACA Z 
MULTIMEDIAMI
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ARTYSTYCZNA DUSZA

Atrakcje przygotowane dla wszystkich tych, którzy czują w sobie artystyczną duszę. Dzięki nim uczestnicy 

w niecodzienny sposób mogą odreagować trud i stres codziennej pracy. Poprzez różnorodne techniki okryją 

w sobie talent, a nawet pasję do wspólnego działania w dziedzinie sztuki. Jako grupa mogą tworzyć wspólne 

dzieło zacieśniając ze sobą więzi, odkrywać własne możliwości i świetnie się przy tymbawiąc. Zajęcia mogą mieć 

charakter zabawowy i szkoleniowy. Program zajęć może zostać dopasowany do potrzeb grupy i realizowany jest w 

następujących blokach tematycznych:

- Warsztaty aktorskie - połączone z imprezą wieczorną (wspólny występ) 

- Warsztaty wokalne - połączenie z imprezą wieczorną (wspólny występ)

- Warsztaty taneczne - połączenie z imprezą wieczorną (wspólny występ)

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
- poszerzenie świadomości ciała i emocji 
- wyzwolenie artystycznego potencjału
- pobudzenie do działania 
- zwiększenie kreatywności uczestników 
- pokonywanie tremy przed publicznością 
- zacieśnianie więzi między uczestnikami 
- umiejętność przełamania relacji uczestników
   z zawodowej do koleżeńsko-zabawowej

5

OD 2 DO 5 
GODZIN

DOZWOLONY
PODZIAŁ GRUP

WŁAŚCIWA
AUTOPREZENTACJA

PRACA NAD
GŁOSEM 
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NA MIARĘ    SZKOLENIA I WARSZTATY ZE STYLISTĄ

  Wizerunek osobisty i biznesowy jest ważny na wszystkich poziomach komunikacji. 

Świadomość siebie i swoich mocnych stron pozwala odnieść sukces na wielu płaszczyznach. Podczas 

warsztatów modowych uczestnicy dowiadują się jak wyeksponować swoje atuty 

i zatuszować mankamenty. Dowiadują się jak dobrać kolor, fason i styl ubrania do sylwetki i typu urody. 

W ciekawy i łatwo przyswajalny sposób odnajdują się zarówno w labiryncie modowych subtelności  jak 

i w zasadach dress code.  Uczestnikom proponujemy:

- Warszaty stylizacyjne – interaktywne przygotowanie  

stylizacji zgodnych z najnowszymi trendami

- Stylizacja sylwetki kobiet –„Twój ubiór zdziała cuda”

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
-Budowanie wizerunku w oparciu o swoje 
najmocniejsze strony
-Poznanie podstawowych zasad Dress code
-Poznanie psychologii koloru i dopasowanie kolorów 
do każdego typu urody
-Świadomość podstawowych typów sylwetek oraz sposobów tuszowania ich 
mankamentów i podkreślania atutów
-Pobudzenie kreatywności poprzez tworzenie własnych stylizacji
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OD 2 DO 5 
GODZIN

- Dress code - „Zasady stworzone po to, by … ich nie 

łamać”

- Analiza kolorystyczna 

- Wizaż - lekcja makijażu dla kobiet

- Stylizacja mężczyzn - „Wizerunek – drogą do sukcesu.”

DOZWOLONY
PODZIAŁ GRUP

KREATYWNE
DZIAŁANIE

ZAJĘCIA DLA  
KOBIET I MĘŻCZYZN
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PROGRAMY OPEN YOUR MIND
KALKULACJA PODSTAWOWA
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MÓWCA DOSKONAŁY 3600 zł

DO 10 OSÓB DO 20 OSÓB DO 50 OSÓB DO 100 OSÓB

5100 zł 6700 zł 8200 zł

4350 zł 6500 zł 8700 zł 12000 zł

4350 zł 4500 zł 10200 zł 13300 złARTYSTYCZNA DUSZA

PRAKTYCZNA REKLAMA

* W zależności od programu, jego składników oraz ostatecznej oferty podane ceny 
mogą się różnić. Wszystkie programy przygotowujemy tak, by spełnić Państwa 
oczekiwania i stworzyć produkt uszyty na miarę. Podane ceny są cenami netto. 
Wycena nie zawiera kosztów wynajmu przestrzeni niezbędnej do realizacji programu.

NA MIARĘ 1440 zł 2160 zł 2880 zł 5760 zł
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DO IT YOURSELF!
ZRÓB TO SAM!
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Zajęcia z serii DIY zostały opracowane w oparciu o doświadczenie i kreatywność 

prowadzących je artystów, a także o mnogość narzędzi, którymi uczestnicy mogą się 

posługiwać w ich trakcie. Forma warsztatów i pracowni plastycznych umożliwia 

zastosowanie wielu technik podczas zabawy sztuką, umiejętnościami technicznymi 

i pomysłowością samych twórców.

Dopasowując program do oczekiwań naszych klientów podzieliliśmy 

nasz warsztat na podstawowe 3 kategorie. DIY to: 

MANUFAKTURA

NIEZŁA SZTUKA

BUDUJEMY WŁASNĄ FIRMĘ
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MANUFAKTURA

Warsztat stanowiący najlepsze rozwiązanie dla osób lubiących rękodzieło oraz tworzenie 

pięknie zdobionych przedmiotów. Prowadzenie zajęć przez profesjonalnych plastyków 

i zawodowych projektantów pobudzających kreatywność wśród uczestników pozwala tworzyć

biżuterię, użyteczne przedmioty, prezenty dla bliskich i wiele innych. W zależności od okazji 

realizowane są warsztaty o tematyce świątecznej, karnawałowej, zimowej, wiosennej - 

lub w przypadku pomysłu klienta organizujemy warsztat na życzenie. Program zajęć może zostać 

dopasowany do potrzeb grupy i realizowany jest w następujących blokach tematycznych:

- Maski weneckie

- Wytapianie świec

- Warsztaty świąteczne
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OD 2 DO 4 
GODZIN

DOZWOLONA
KONFIGURACJA 

GRUP

KREATYWNE
DZIAŁANIE

ZAJĘCIA
DLA KOBIET

- Scrappbooking

- Cardmaking

- Biżuteria z kamieni

- Masa polimerowa

- RE - design ubraniowy

- Filcowanie naturalnej wełny

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
- pobudzenie do kreatywnego działania 
- czerpanie radości z tworzenia pięknych 
  przedmiotów 
- możliwość wykonania prezentów dla 
  bliskich lub potrzebujących 
- kameralna atmosfera umożliwiająca ucieczkę 
  od zgiełku i stresu
- inspiracja przekazywana z uczestnika na uczestnika 
- świetna zabawa w gronie osób podzielających 
  te same zainteresowania
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NIEZŁA SZTUKA

Niezła sztuka to zajęcia będące najlepszą alternatywą dla osób lubiących przejąć pałeczkę i coś zmalować. Powrót 

do dzieciństwa i świetna zabawa przy użyciu farb, pędzli, zabawnych kompozycji, wycinanek, a nawet grafitti daje 

dużą dawkę pozytywnych emocji, ekspresji i uśmiechu. Praca indywidualna oraz grupowa umożliwia dopasowanie 

warsztatu do preferencji uczestników, a temat przewodni może również wiązać się z działalnością wykonywaną przez 

firmę. Techniki, które proponujemy uczestnikom:

- Portret  

- Malarstwo abstrakcyjne 

- Plakat PRL 

- Komiks / Grafitti 
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OD 2 DO 5 
GODZIN

GRUPY OD 5
DO 15 OSÓB

POZYTYNE 
EMOCJE

KREATYWNE 
DZIAŁANIE

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
- pobudzenie kreatywności 
- tworzenie ekspresyjnych dzieł indywidualnych 
  lub grupowych 
- uwolnienie negatywnych emocji poprzez 
  sztukę i tworzenie prac
- poprawa więzi z kolegami z pracy w trakcie 
  wspólnej twórczości 
- zabawne wrażenia w trakcie grupowej interpretacji 
  swoich obrazów lub komiksów
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BUDUJEMY WŁASNĄ MARKĘ

Program ten bazuje na zwiększeniu świadomości własnej marki, firmy, produktu poprzez niezwykle 

twórczą zabawę. Uczestnicy dzięki różnorodnym materiałom takim jak: drewno, metal, tkaniny, 

tektury, a nawet surowce wtórne tworzą prace ściśle nawiązujące do działalności firmy. Łączenie zabawy 

w majsterkowicza, kreatywnego myślenia, pracy zespołowej z tematem przewodnim zadania zwiększa świadomość 

uczestników. Zajęcia mogą być realizowane w dużych zespołach, w mniejszych grupach lub samodzielnie, a nawet 

na czas. Nad całym warsztatem czuwają specjaliści inspirując do działania i pomagając w trakcie działań takich jak: 

- Malarstwo wielkoformatowe 

- Ozdabianie T-shirtów i EKO toreb 

- Budowanie własnego produktu 

- Tworzenie logo 
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OD 2 DO 5 
GODZIN

DOWOLNA 
KONFIGURACJA 

GRUP

DBANIE O
ŚRODOWISKO

PRACA 
TWÓRCZA

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 
- rozwijanie kreatywnego myślenia 
- nauka pracy w zespole 
- świadomość wspólnego procesu twórczego 
- świadomość własnego produktu, marki, firmy 
  wzmacniana dzięki świetnej zabawie 
- satysfakcja ze stworzenia niebanalnych prac 
- posiadanie niezapomnianej pamiątki
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PROGRAMY DO IT YOURSELF
KALKULACJA PODSTAWOWA
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MANUFAKTURA 3600 zł

DO 10 OSÓB DO 20 OSÓB DO 50 OSÓB DO 100 OSÓB

5200 zł 8850 zł 13100 zł

4300 zł 6700 zł 1300 zł

4650 zł 7150 zł 10150 złBUDUJEMY MARKĘ

NIEZŁA SZTUKA

* W zależności od programu, jego składników oraz ostatecznej oferty podane ceny 
mogą się różnić. Wszystkie programy przygotowujemy tak, by spełnić Państwa 
oczekiwania i stworzyć produkt uszyty na miarę. Podane ceny są cenami netto. 
Wycena nie zawiera kosztów wynajmu przestrzeni niezbędnej do realizacji programu.
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FABRYKA WSPÓŁPRACY
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Fabryka Współpracy to zajęcia budujące z uczestników mocną, zgraną, pomocną i trwałą ekipę. 

Dzięki zajęciom wymagającym maksimum zaangażowania w proces, życzliwości oraz wzajemnej 

współpracy uczymy i pokazujemy jak osiągnąć zamierzony cel doskonale się przy tym bawiąc. 

Zadania jakie oferujemy tworzą ciągi logicznych zagadek, które rozwiązywane przez zgraną 

drużynę przyczyniają się do osiągnięcia przez nią sukcesu. 

Zabawna forma, gra na czas i punkty przyczyniają się do zdrowej rywalizacji i wzmagają 

zaangażowanie  zawodników w każdej drużynie, w różnych konfiguracjach np.: 

-  małych drużyn rozwiązujących zagadki w pomieszczeniach hotelowych w określonym czasie

-  większych drużyn rozwiązujących jednakowe zadania na czas rywalizując między sobą 

-  grup rozwiązujących ciąg zadań, razem przyczyniając się do sukcesu zespołu 

Programy gier i zabaw Fabryki Współpracy zostały opracowane tak, by dać grupom maksimum 

satysfakcji z realizowanych zadań. Zaaranżowano je tak by w trakcie zabawy mogli Państwo 

poznać nasz hotel i zaprzyjaźnić się z miejscem, które oferuje wiele wspaniałych możliwości. 

Fabryka Współpracy to:

PO NITCE DO KŁĘBKA

LABIRYNT ZAGADEK

MISTRZOWIE STRATEGII
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PO NITCE DO KŁĘBKA

Gra toczy się na dużej przestrzeni podzielonej na różnego rodzaju „stacje wyzwań” połączone nicią. Gracze otrzymują 

koperty z zadaniami, które wykonują w podzespołach w zależności od opisu w kopercie. Wymieniając się zadaniami 

stają przed wyzwaniami logicznymi, które pozwalają zdobyć ważne informacje. Pozwalają one rozwiązać tajemnicę 

gry. Po rozwiązaniu każdego zadania, gracz otrzymuje zestaw informacji prowadzących do kolejnego wyzwania  

i ujawniający część historii będącej tłem rozgrywki. Na koniec, po rozwiązaniu zadań, wszyscy gracze wymieniają się 

informacjami i wspólnie rozwiązują finałową zagadkę. Zadanie wykonujemy w grupie od 10 do 30 osób.

- Gra w jednym zespole 

- Zespół razem osiąga zamierzony cel 

- Rozwiązania z każdej stacji stanowią część hasła

- Wymiana informacji między graczami polega na współpracy
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OD 2 DO 3 
GODZIN

GRUPA OD 10
DO 30 OSÓB

INTEGRACJA
CAŁEJ GRUPY

CIĄG ZADAŃ
LOGICZNYCH

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU

- nauka współpracy pomiędzy uczestnikami
- świadomość wspólnie osiąganych celów i 
  dążenia do sukcesu 
- niezapomniana zabawa i wartościowe 
  doświadczenia
- odkrywanie mocnych stron kolegów z pracy 
- zmiana relacji czysto zawodowej w koleżeńską 
- radość ze zbudowania prężnie działającej ekipy
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TEMATYCZNE

LABIRYNT ZAGADEK

W zależności od ilości osób gra toczy się  w od trzech do sześciu pomieszczeń. Gracze podzieleni są na mniejsze, 

10-15 osobowe zespoły, które w tym samym czasie stawiają czoło zadaniom w równoległych pomieszczeniach. 

W każdym z nich gracze stoją przed szeregiem wyzwań logicznych. Współpracują wewnątrz swoich grup,  aby 

rozwiązać jak największą ilość zagadek w określonym czasie, dzięki czemu zdobywają punkty. Drużyna, która będzie 

współpracowała najbardziej efektywnie i zdobędzie najwięcej punktów wygrywa!

- Gra hotelowa

- Zadania rozwiązywane na różnych poziomach hotelu

- Rywalizacja 

- Gra na czas i na punkty

- Dobra współpraca się opłaca!
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OD 2 DO 4
GODZIN

GRUPY OD 10
DO 15 GRACZY

RYWALIZACJA GRA W PRZESTRZENI
HOTELOWEJ

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI GRY

- efektywna współpraca w mniejszych grupach 
- pobudzanie ducha rywalizacji pomiędzy  grupami 
- motywacja do działania pod presją czasu
- skupienie uczestników na określonych zadaniach 
- nauka opanowania nerwów i szanowania 
  pracy zespołu
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PROGRAMY
TEAMBUILDING

SPOŁECZNA
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MISTRZOWIE STRATEGII
ESCAPE ROOM

Oferta najmodniejszych gier zespołowych w pomieszczeniach hotelowych polegających na odnalezieniu klucza.  

W jednej chwili możemy operować 5 różnorodnymi scenariuszami. Jedna gra trwa 45 minut, po niej nastęuje 

15 minut przerwy. W jednej grupie może być od 2 do 5 graczy. Różnorodność scenariuszy umożliwia uczestnictwo 

w trakcie zabawy nawet 100 graczom i personalizowanie scenografii pomieszczeń względem zainteresowań 

uczestników. Drużyna, która rozwiąże najtrudniejsze zadania, najszybciej odnajdzie klucz i wydostanie się z pokoju 

wygrywa! 

- Gra na czas i spryt 

- Najbardziej zgrana drużyna wygrywa rozgrywkę 

- Możliwość gry jednocześnie w 5 pokojach przez 25 osób 

- Dedykowana scenografia i tematyka
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GRA NA 
CZAS

GRA W WIELU
MAŁYCH 

ZESPOŁACH

WSPÓŁPRACA
W GRUPIE

ESCAPE THE 
ROOM

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 

- umiejętność radzenia sobie ze stresem pod 

  presją czasu

- trening logicznego myślenia w trakcie rywalizacji 

- nauka kooperatywy z pozostałymi graczami 

- nietypowe przeżycie w niecodziennej przestrzeni 

  pokoi hotelowych
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PROGRAMY TEAM BUILDING
KALKULACJA PODSTAWOWA
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PO NITCE DO KŁĘBKA od 10 do 30 uczestników  3800 zł

od 20 do 70 uczestników  5400 zł

dla 1 grupy 
1100 zł

dla 2 grup 
1400 zł

dla 3 grup 
1700 zł

dla 4 grup 
2000 zł

MISTRZOWIE STRATEGII
wycena 1 scenariusza - 1 pokoju

LABIRYNT ZAGADEK

* W zależności od programu, jego składników oraz ostatecznej oferty podane ceny 
mogą się różnić. Wszystkie programy przygotowujemy tak, by spełnić Państwa 
oczekiwania i stworzyć produkt uszyty na miarę. Podane ceny są cenami netto. 
Wycena nie zawiera kosztów wynajmu przestrzeni niezbędnej do realizacji programu.
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BIZNESU
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Działania realizowane w ramach programu CRS wspierają lokalną społeczność oraz środowisko. 

Są szansą na stworzenie lepszych, nowych warunków dla najbardziej potrzebujących. Uczestnicy 

wspólnie tworzą, budują, porządkują i zmieniają na dobre miejsca, które nie mają szansy 

samodzielnie wdrożyć pozytywnych zmian. Pracując w grupie w słusznym celu wzajemnie 

przekazywane są ważne dla ludzi wartości takie jak empatia, uczynność, życzliwość, dobra energia 

i chęć niesienia pomocy potrzebującym. 

W ramach programu CSR proponujemy wykonywanie działań na dwóch płaszczyznach: 

ARCHITEKTONICZNO - DEKORATORSKIEJ
REALIZOWANEJ POZA HOTELEM, W OBIEKTACH WYMAGAJĄCYCH 
MODERNIZACJI 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
REALIZOWANEJ W HOTELU

DZIAŁANIA CSR
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RAZEM RAŹNIEJ
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Zajęcia dedykowane zarówno dzieciom w wieku szkolnym jak i dorosłym. Ich program zostaje 

dopasowany do potrzeb obu grup bazując na sztuce aktorskiej, wokalnej, a nawet dubbingu do 

znanych przebojów kinowych. W sposób zabawowy uczą technik i higieny mowy, odgrywania 

ważnych ról społecznych, radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach życiowych oraz obcowaniu 

wzajemnie z innymi ludźmi, z różnych środowisk. Realizacja zajęć przebiegać może jednorazowo 

lub w blokach programowych obejmujących np. 3 spotkania. Nad wszystkim czuwają pedagodzy, 

absolwenci szkół aktorskich oraz muzycznych oraz animatorzy opiekujący się najmłodszymi. 

Dla każdego uczestnika przewidziane są narzędzia do pracy, poczęstunek oraz pamiątkowe 

prezenty mogące być narzędziem do utrwalania zdobytej wiedzy.  

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 

DLA DZIECI

- integracja z ludźmi z różnych środowisk
- przezwyciężanie dziecięcej tremy 
- nawiązywanie nowych kontaktów międzyludzkich
- nauka i rozwijanie umiejętności w emisji głosu 
  i sztuce aktorskiej 
- wcielanie się w ulubione i przyjazne postaci 
- zdobywanie wiedzy i doskonalenie 
  nabywanych umiejętności

DLA DOROSŁYCH

- integracja z dziećmi z trudnego środowiska 
- stanowienie autorytetu dla najmłodszych 
- nauka i rozwijanie umiejętności w emisji głosu 
  i sztuce aktorskiej 
- wcielanie się w różnorodne role społeczne 
w nawiązaniu do codziennych sytuacji zawodowych 
  i biznesowych przez pryzmat dziecięcej zabawy
- satysfakcja z niesienia dobra dla samych 
  uczestników jak i dla całej firmy



PROGRAMY
OPEN YOUR MIND

PROGRAMY
DIY

PROGRAMY
TEAMBUILDING

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
BIZNESU

WIECZORY 
TEMATYCZNE

AKCJA DEKORACJA
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Działania polegające na całkowitej modernizacji lub wzbogacaniu infrastruktury funkcjonalno-rekreacyjnej 

w ośrodkach użyteczności publicznej. Dzięki nieskomplikowanym zabiegom, montażu prostych i jednocześnie 

atrakcyjnych urządzeń, przemeblowaniu, doposażaniu placówek nieposiadających wystarczających środków 

finansowych uczestnicy przyczyniają się do podniesienia jakości warunków w nich panujących. Dają tym samym 

osobom z nich korzystającym wiele radości i wygody, a także poprawiają komfort przebywania w miejscach 

często szarych i smutnych. W ramach programu realizowane mogą zostać następujące projekty:

Budowa placu zabaw / Budowa ogrodu marzeń 
infrastruktura użytkowa (ławeczki, altanki, huśtawki, urządzenia dla dzieci)
modernizacja ogrodzenia (przemalowanie)
tworzenie kwietników i nasadzanie roślin

Akcja dekoracja 
zdobienie elewacji budynków lub  korytarzy prostymi technikami 
wymiana materiałów tekstylnych (zasłon, firan)
dekorowanie pomieszczeń roślinami 
wykorzystanie nowych elementów dekoracyjnych 
(możliwość samodzielnego tworzenia dekoracji przez uczestników)

Dziecięca kraina 
re-design pomieszczeń dla dzieci (sale wspólne, sale zabaw)
doposażanie w nowe mebelki 
doposażanie w nowe zabawki i materiały edukacyjne dla dzieci 
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RAZEM RAŹNIEJ 30 uczestników + 30 dzieci  24000 zł

BUDOWA PLACU/OGRODU

AKCJA DEKORACJA

DZIECIĘCA KRAINA

AKCJA DEKORACJA

* W zależności od programu, jego składników oraz ostatecznej oferty podane ceny 
mogą się różnić. Wszystkie programy przygotowujemy tak, by spełnić Państwa 
oczekiwania i stworzyć produkt uszyty na miarę. Podane ceny są cenami netto.

30000 zł 40000 zł 50000 zł

25000 zł 35000 zł

20000 zł 40000 zł

WERSJA 
PODSTAWOWA

WERSJA 
UŚREDNIONA

WERSJA 
ROZSZERZONA
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AMERICANA W PLAŻOWYM KLIMACIE
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PAKIET STANDARD PAKIET GOLD PAKIET PLATINUM

CENNIK PRZEDSTAWIA 3 PAKIETY ARANŻACJI SAL BANKIETOWYCH ORAZ ZAPLECZA TECHNICZNEGO

ELEMENTY DODATKOWE
Stoisko z automatami do gier - Havana Cubana -  w stylu starego, amerykańskiego kasyna 5000 zł netto
Prezentacja cygar - historia, nauka gatunków tytoniu, pokaz, nauka skręcenia, degustacja 3500 zł netto 

Dodatkowo materiał video dla pakietu standard od 2000 zł netto 

18000 zł netto11000 zł netto 14000 zł netto

OŚWIETLENIE
NAGŁOŚNIENIE

PROJEKCJE
DEKORACJE + DOŚWIETLENIE
FOTOŚCIANKA Z GADŻETAMI

RAMKA DO ZDJĘĆ GRUPOWYCH
FOTOGRAF

DJ ANIMATOR

PAKIET PODSTAWOWY 
+

STREFA CHILL OUT
MUZYKA NA ŻYWO
MATERIAŁ VIDEO

2 HOSTESSY 

WIZUALIZACJA GRATIS

PAKIET PODSTAWOWY
PAKIET UŚREDNIONY 

+
POKAZ TANECZNY

MAPPING LOGOTYPU
GADŻETY TEMATYCZNE 

WIZUALIZACJA GRATIS

Wieczór łączący ze sobą wszystkie walory Ameryki Południowej i Środkowej. Gorące rytmy Brazylii, słonecznej 

Kuby oraz Jamajki zamienią kolację w karnawałowe szaleństwo. Wyspiarski klimat w stylu hula hawaii pozwala 

na relaks i przybliża Gościom upragniony wakacyjny klimat. Taneczna rewia porwie każdego łącząc sambę, 

salsę, bachatę, rumbę, a także tango argentyńskie. Scenografia w znakomity sposób oddaje wyspiarski klimat,  

a atrakcje przygotowane dla uczestników długo pozostaną im w pamięci.
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ON/OFF W FABRYCZNYM KLIMACIE
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PAKIET STANDARD PAKIET GOLD PAKIET PLATINUM

CENNIK PRZEDSTAWIA 3 PAKIETY ARANŻACJI SAL BANKIETOWYCH ORAZ ZAPLECZA TECHNICZNEGO

ELEMENTY DODATKOWE
Stanowisko gier multimedialnych z Kinect - taniec, zabawy ruchowe 4000 zł netto 

Dodatkowo materiał video dla pakietu standard od 2000 zł netto

18000 zł netto11000 zł netto 14000 zł netto

OŚWIETLENIE
NAGŁOŚNIENIE

PROJEKCJE
DEKORACJE + DOŚWIETLENIE
FOTOŚCIANKA Z GADŻETAMI

RAMKA DO ZDJĘĆ GRUPOWYCH
FOTOGRAF

DJ ANIMATOR

PAKIET PODSTAWOWY 
+

STREFA CHILL OUT
MUZYKA NA ŻYWO
MATERIAŁ VIDEO

2 HOSTESSY 

WIZUALIZACJA GRATIS

PAKIET PODSTAWOWY
PAKIET UŚREDNIONY 

+
POKAZ TANECZNY

MAPPING LOGOTYPU
GADŻETY TEMATYCZNE 

WIZUALIZACJA GRATIS

Modna koncepcja łącząca ze sobą surowy, fabryczny klimat z prostym, przytulnym i nowoczesnym stylem 

scenografii. Palety, drewniane zabudowy w połączeniu z klubowym nastrojem wieczoru są idealną alternatywą 

dla Gości szukających sprawdzonych i lubianych rozwiązań. Ta nowoczesna scenografia stanowi idealne tło 

do spotkań, zjazdów i konferencji o niezobowiązującej atmosferze.
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GLAM W ELEGANCKIM KLIMACIE
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PAKIET STANDARD PAKIET GOLD PAKIET PLATINUM

CENNIK PRZEDSTAWIA 3 PAKIETY ARANŻACJI SAL BANKIETOWYCH ORAZ ZAPLECZA TECHNICZNEGO

ELEMENTY DODATKOWE
Kabaret burleska - sztuka  inteligentna, wysmakowana, kusząca, dowcipna 5000 zł netto 

Casino Royale - elegancka wersja kasyna ze stołem do Black Jack’a i amerykańskiej ruletki 4500 zł netto 
Dodatkowo materiał video dla pakietu standard od 2000 zł netto

18000 zł netto11000 zł netto 14000 zł netto

OŚWIETLENIE
NAGŁOŚNIENIE

PROJEKCJE
DEKORACJE + DOŚWIETLENIE
FOTOŚCIANKA Z GADŻETAMI

RAMKA DO ZDJĘĆ GRUPOWYCH
FOTOGRAF

DJ ANIMATOR

PAKIET PODSTAWOWY 
+

STREFA CHILL OUT
MUZYKA NA ŻYWO
MATERIAŁ VIDEO

2 HOSTESSY 

WIZUALIZACJA GRATIS

PAKIET PODSTAWOWY
PAKIET UŚREDNIONY 

+
POKAZ TANECZNY

MAPPING LOGOTYPU
GADŻETY TEMATYCZNE 

WIZUALIZACJA GRATIS

Zmysłowy, wyrafinowany, szykowny koncept na imprezę wieczorną. W blasku Nowego Jorku, wśród świateł 

scen Broadwayu czekają na Państwa niezliczone atrakcje. Dreszcz emocji, niezapomniane doznania i pokazy, 

to domena artystów, którzy z przyjemnością wystąpią dla Państwa na scenie. Elegancki jazz, charles, kabaret, 

kultowe musicale... a wszystko to w towarzystwie pięknej scenografii będącej tłem dla nocy w stylu GLAM.
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ORIENT W EGZOTYCZNYM KLIMACIE
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PAKIET STANDARD PAKIET GOLD PAKIET PLATINUM

CENNIK PRZEDSTAWIA 3 PAKIETY ARANŻACJI SAL BANKIETOWYCH ORAZ ZAPLECZA TECHNICZNEGO

ELEMENTY DODATKOWE
Sztuka zdobienia tradycyjnych symboli - japoński wachlarz, indyjski słoń, chiński smok 3000 - 5000 zl netto

Asian Look - charakteryzacja kolorową henną - japoński makijaż, indyjskie wzory od 4500 zł netto
Dodatkowo materiał video dla pakietu standard od 2000 zł netto

18000 zł netto11000 zł netto 14000 zł netto

OŚWIETLENIE
NAGŁOŚNIENIE

PROJEKCJE
DEKORACJE + DOŚWIETLENIE
FOTOŚCIANKA Z GADŻETAMI

RAMKA DO ZDJĘĆ GRUPOWYCH
FOTOGRAF

DJ ANIMATOR

PAKIET PODSTAWOWY 
+

STREFA CHILL OUT
MUZYKA NA ŻYWO
MATERIAŁ VIDEO

2 HOSTESSY 

WIZUALIZACJA GRATIS

PAKIET PODSTAWOWY
PAKIET UŚREDNIONY 

+
POKAZ TANECZNY

MAPPING LOGOTYPU
GADŻETY TEMATYCZNE 

WIZUALIZACJA GRATIS

Oryginalna koncepcja łącząca sztukę bliskiego i dalekiego wschodu. Tematyka mogąca sięgać od Kaukazu, po 

Chiny i Japonię, aż do Indii oraz Polinezji. Niezwykle bogaty we wrażenia wieczór łączy subtelność scenografii 

oraz oprawy artystycznej z bogatą kulturą kontynentu azjatyckiego. Taniec, sztuka oraz orientalna kuchnia daje 

niezapomniane wrażenia. Atrakcje towarzyszące pozwalają na zgłębienie tajników orientalnych miejsc. 


