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Niezależnie od okoliczności
realizujemy CELE naszych Klientów

Dziś tworzymy interakcję w oparciu o:
1) misję, wartości i kulturę organizacyjną Klienta
2) obowiązujące przepisy sanitarne
3) wewnętrzne przepisy Klienta
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NOWOŚĆ!
Przez ostatnie 3 miesiące zwinnie reagowaliśmy na potrzeby
ﬁrm i ich pracowników. Jesteśmy dumni, że nasz projekt
edu-kwarantannowy został z sukcesem wdrożony
w polskich ﬁrmach i w międzynarodowych korporacjach
oraz zyskał uznanie w wiodących mediach.
Dlatego właśnie w COVID’owych czasach wprowadzamy
kolejne innowacyjne rozwiązania na budowanie
zaangażowania podczas Gal i eventów [ w realu lub zdalnie ]
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NOWOŚĆ!
Oprócz standardowych eventów:
Gal, Wręczania Nagród, pikników oraz wyjazdów integracyjnych
Wprowadziliśmy innowacyjne
4 sposoby na po-COVID-owe eventy

• eventy kapsułowe & outdoorowe
• eventy sportowe no-touch
• eventy VR-owe
• eventy on-linowe & hybrydowe
a także: warsztaty z efektywności w Nowej Rzeczywistości oraz
budowania kultury bezpieczeństwa i mental health
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1. warsztaty
• warsztaty zwiększania
efektywności
w Nowej Rzeczywistości

• warsztaty budowania
kultury bezpieczeństwa
i mental health

• warsztaty on-line lub/i
/ hybrydowe
/ w bezpiecznym realu
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2. events by
eventy i imprezy tradycyjne
korzystamy z naszego doświadczenia i
sprawdzonych ludzi od 18 lat
realizujemy:

• gale i wręczanie nagród
• eventy
• konferencje
• 2w1: szkolenie miękkie i
integracja
• pikniki rodzinne
• wyjazdy incentive travel
• coaching travel
• szkolenia wyjazdowe

dziś organizujemy
[ w realu lub zdalnie ]
• w realu tradycyjnie + na 4 sposoby
• zdalnie na setki sposobów
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eventy sportowe
no-touch
event opieramy na
bezpiecznej zabawie

• dyscypliny sportowe bez
bezpośredniego kontaktu
• sporty motorowe i wodne
• rajdy samochodowe
gwarantujemy świetne zdjęcia,
integrację na bezpieczną
odległość, nagrody wręczane
np. przez roboty
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eventy VR-owe
eventy VR-owe, czyli
wspólne zanurzenie
w wirtualnej przestrzeni
możliwość zanurzenia
z dowolnego miejsca
we wspólnej
rzeczywistości
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eventy on-line & hybrydowe
to propozycja imprez z interakcją oraz oprawą wizualną i muzyczną,
na mniejsze i większe budżety
w wersji hybrydowej - na czasy COVID’owe i eventy międzynarodowe
- interakcja z połączeniami w stylu telewizyjnym: “hallo Kraków,
łączymy się z Nowym Yorkiem”, tworzymy wspólny event łącząc grupki
i uczestników z wielu lokalizacji

w naszej eventowej przestrzeni czekają m.in:
hot challenge 16
gry teambuildingowe
wspólne gotowanie
impreza z DJ
wirtualne kasyno
lip dub video

animacje dla dzieci
joga i medytacja
wirtualny / realny escape room
teatr improwizowany / kabaret
taniec / żonglerka
spotkania ze stylistką
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eventy kapsułowe
& outdoorowe
NOWOŚĆ w 3 wariantach!

1 na bazie systemów sferycznych
• najbardziej eleganckie aranżacje

2 na bazie systemów łączonych
• także na dużą liczbę uczestników

3 na bazie samochodowych
systemów auto-konferencyjnych
• wejście bezpośrednio z zaparkowanego
samochodu, z tyłu do własnego namiotu
• kilka osób przy stole w bezpiecznej
odległości
• możliwości serwowania poczęstunku
taśmowo lub przez roboty
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eventy kapsułowe
& outdoorowe

przykładowe ustawienia i aranżacje:

pomiędzy wszystkimi uczestnikami jest
możliwa słowna i wizualna interakcja,
za pomocą dedykowanego systemu
konferencyjnego, udostępnianego
każdemu uczestnikowi
szczególnie polecamy na:
Gale
Wręczenie Nagród
Prezentację Ramówki
Imprezę integracyjną
Prezentację Nowego Produktu
Podsumowanie Roku i prezentację Planów
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przykładowe realizacje

przykładowe realizacje

[ w realu lub zdalnie ]

[ w realu lub zdalnie ]

• dziś RAZEM tworzymy Nową

• dziś RAZEM tworzymy Nową Rzeczywistość,

Rzeczywistość,
• gdzie rzeczywistość realna
przeplata się z wirtualną

gdzie rzeczywistość realna przeplata się z wirtualną
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przykładowe realizacje

[ w realu lub zdalnie ]

• na realnej / wirtualnej scenie Przedstawiciel ﬁrmy przywita w kilku
słowach i rozpoczniemy imprezę

• zrobimy sobie pamiątkowe grupowe zdjęcie, a następnie każdy
wybierze pokój z atrakcjami

• w części wspólnej będzie można bawić się przy świetnej muzyce na
żywo, o którą zadba nasz DJ

• pokoje można zmieniać, wychodzić, wracać, niezależnie, czy w realu,
czy w wirtualu

• przygotowaliśmy też pokój dla dzieci, w którym nasze animatorki zajmą
dzieci tańcami i zabawami kreatywnymi
Cel jest jeden: świetna zabawa i integracja!
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[ w realu
lub zdalnie ]
impreza z DJ
Gwarancją udanej
imprezy jest świetna
muzyka.
Zapewnimy wam
muzykę dopasowaną
do Waszych preferencji.
DJ zaprosi Gości do
wspólnej zabawy
i integracji.
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[ w realu
lub zdalnie ]
kasyno
W tym pokoju czekają
Was wielkie emocje i
adrenalina!
Zadbamy o dekoracje
i atmosferę.
Zagracie w wirtualną
ruletkę, rozegracie
partię pokera,
spróbujecie swoich sił
w Black Jacka.
Poczujecie się jak
prawdziwi gracze.
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[ w realu
lub zdalnie ]
live cooking
komu choć raz nie udał się przepis na
domowym sprzęcie?
profesjonalny kucharz razem z nami
wykonuje potrawy i podpowiada,
jak na domowej patelni smażyć
/ jak długo piec w naszym piekarniku
/ co dodać, aby sos miał właściwą
konsystencję itd.
tym razem wszystko nam wyjdzie :)
na życzenie kurier dostarcza
składniki do uczestników (adres wpisuje
uczestnik przy potwierdzeniu
uczestnictwa w dedykowanym
formularzu)
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[ w realu
lub zdalnie ]
escape room
Zadaniem uczestników
jest wyjście z
zamkniętego pokoju
poprzez rozwiązanie
rozmaitych zagadek, na
które mają jedynie
godzinę.

Czekają nas emocje,
dawka adrenaliny, gra z
czasem. Wszyscy w
zespole będą musieli z
sobą współpracować,
żeby wygrać.

18

[ w realu lub zdalnie ]
barmańskie show
• w pokoju czeka na Was prawdziwe, profesjonalne
barmańskie show.

• nasi Artyści zrobią pokaz swoich umiejętności
• pod okiem naszego barmana sami stworzycie własne, kolorowe
drinki

• na koniec będzie wspólna degustacja i czas na toasty!
na życzenie kurier dostarcza składniki do uczestników (adres wpisuje uczestnik przy potwierdzeniu
uczestnictwa w dedykowanym formularzu)
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[ w realu
lub zdalnie ]
stand up
nie potrzeba wymyślnych
dekoracji, czy scenariusza.
Komik stający oko w oko z
publicznością ma jedno,
zadanie: rozbawić ludzi do
łez.
Podczas występu wiele
rzeczy dzieje się
spontanicznie.
Nasz Artysta, bazując na
programie, skupi się na
reakcji naszych Gości.
Będzie wchodzić w
polemikę z ludźmi,
reagować na to, co się
dzieje przed ekranami.
Będzie spontanicznie
i interaktywnie!
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[ w realu lub zdalnie ]
kabaret
• teraz szczególnie potrzeba nam śmiechu i zabawy
• spotkanie na żywo z kabaretem pozwoli na oderwanie się od
codzienności

• nasza recepta na udany wieczór to duża dawka humoru i
pozytywnej energii
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[ w realu
lub zdalnie ]
zostań gwiazdą
teledysku

lip dub
Zadaniem uczestników
będzie stworzenie własnej
ﬁlmowej wizytówki.
Podzielimy się na grupy,
stworzymy mini scenariusze
do konkretnych scen i tekst
piosenki.
Kreatywność, komunikacja i
współpraca będą tutaj
kluczowe.
Finalnym rezultatem pracy
wszystkich zespołów będzie
jeden teledysk.
To będzie super pamiątka
i unikatowe doświadczenie!
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[ w realu lub zdalnie ]
teatr improwizowany
• tutaj każdy może stać się aktorem i zagrać w ﬁrmowym
przedstawieniu

• zagramy bez scenariusza, spontanicznie i pod okiem
profesjonalisty

• nasi Goście staną się gwiazdami jednego spektaklu, do którego
scenariusz stworzą samodzielnie

• jaki gatunek wybiorą nasi Uczestnicy, czy stworzą niezapomniane
kreacje, podczas tego wyjątkowego wieczoru?
Wszystko w Waszych rękach!
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[ w realu lub zdalnie ]
hot challenge 162
• Zróbmy coś dobrego, każdy z osobna i wszyscy razem
• Stwórzmy fajny tekst i zacznijmy rapować
• Pod okiem naszego Artysty będziemy tworzyć, rapować i dobrze
się bawić

• Najważniejsze jest jednak zebranie funduszy na wspólny cel!
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[ w realu
lub zdalnie ]
czas na

taniec
Pobawmy się razem,
poznajmy podstawowe
kroki różnych tańców.
Będziemy ćwiczyć pod
okiem naszego
instruktora tańca.
Będzie energetycznie,
tanecznie
i interaktywnie!
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[ w realu
lub zdalnie ]
czas na

żonglerkę
prawdziwy pokaz żonglerki
oraz pantomimy.
Nasi Goście zobaczą nie
tylko pokazy naszych
artystów. Zaangażujemy ich
do zabawy, nauczymy
podstaw żonglowania.
Wprowadzimy elementy
pantomimy, będziemy w
zabawny sposób ćwiczyć
wyrażanie emocji.
To będzie połączenie
świetnej zabawy, ale
również nauka zręczności i
komunikowania za pomocą
mimiki.
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[ w realu lub zdalnie ]
gry teambuildingowe
Kiedyś zabieraliśmy Was na poligon, do lasu, nad wodę. Tam razem
z nami pokonywaliście swoje ograniczenia, integrowaliście się
i świetnie się razem bawiliśmy. Dziś chcemy te emocje przenieść
do on line.
Podzielimy Was na drużyny i razem z naszymi animatorami,
będziecie rozwiązywać zagadki, ścigać się z czasem i integrować,
walcząc o wspólny cel.
Mamy dla Was do wyboru 4 propozycje team buildingowe:

• zdalna gra kryminalna “Morderstwo w hotelu”
• gra miejska “Kwarantanna”
• gra RPG online “Apokalipsa”
• ﬁlm akcji na żywo “Bunkier”
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[ w realu lub zdalnie ]
spotkanie ze stylistką
& make up artist
Weźmiemy udział w modowym spotkaniu ze stylistką
i make up artist.
Wszystkie na co dzień mamy wiele obowiązków, zapominamy
o sobie, dlatego przygotowaliśmy coś specjalnego tylko dla
Pań.
Przeprowadzimy warsztat, podczas którego pokażemy, że
moda to dobra zabawa. Pokażemy Uczestniczkom jak za
pomocą ubrań, dodatków, makijażu podkreślić urodę.
Będziemy pracować na ich własnej garderobie, dobierzemy
stylizacje.
Na warsztaty z make up artist Panie zabiorą własny przybornik
z kosmetykami, przejrzymy ich kosmetyczki i nauczymy jak
wykonywać szybki makijaż, który będzie podkreślał ich urodę
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[ w realu
lub zdalnie ]
yoga

medytacja
Wszystkich, którzy zapragną
wyciszenia i relaksu
zapraszamy do tego pokoju.
Pod okiem instruktora
można szukać spokoju
i pracować z własnym ciałem.

Nasze zajęcia są inspirujące
i pełne pozytywnej energii.
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[ w realu
lub zdalnie ]

Co zawiera cena?
organizację imprezy od 1,5 h do 6 h, na życzenie także dłuższe
w realu - aranżację bezpiecznego eventu tradycyjnie + na 4 sposoby
w on-line - dostęp nawet do kilkunastu wirtualnych pokoi
dostęp do dedykowanej platformy eventowej i obsługa techniczna
dedykowanego koordynatora imprezy
obsługę agencji
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[ w realu
lub zdalnie ]
pokój dla dzieci
Kiedy Rodzice będą się bawić nasi
Animatorzy zadbają o dzieci.
Zorganizujemy przestrzeń dla
dzieci, w której będą na nich
czekać niespodzianki i atrakcje.
Będziemy tworzyć, rozwiązywać
zagadki, śpiewać
i tańczyć.
Będzie kolorowo i energetycznie. A
przede wszystkim dorośli będą
mieli czas dla siebie.
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pracujemy m.in. z:
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razem pracujemy na sukces
Nad prawidłową realizacją tej imprezy pracuje
w naszej agencji sztab ludzi. Każdy z nas jest
profesjonalistą w swojej dziedzinie, jednak pięknie się
różnimy, aby wykreować wyjątkowe emocje!

Co nas wyróżnia?

Niezależnie od okoliczności
poprzez interakcję i doświadczanie
realizujemy CELE naszych Klientów.
Dlatego każdym eventem
Wspieramy strategię i wartości naszych Klientów
Razem wypracowujemy rozwiązania
Realizujące CELE naszych Klientów
#KoniecGadaniaCzasDdziałania

Zadzwoń, napisz, jesteśmy gotowi wspierać rozwój (w) Twojej
organizacji!
Osoba odpowiedzialna za projekt:
Paulina Grzechnik
mail: paulina@agencjavi.pl
tel: 790 400 963
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