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Niezwykłe spotkania świąteczne
 

Okres Świąt jest doskonałym momentem na podziękowanie Pracownikom
 za zaangażowanie w minionym roku, zbudowanie poczucia integracji w zespole

 i sprawienie, że pomyślą cieplej o swoim miejscu pracy. 
To również świetna okazja do spotkania z Kluczowymi Klientami 

czy też sprawienie radości najmłodszym, 
którzy z niecierpliwością wyczekują wizyty Świętego Mikołaja :)

 
Przygotowujemy scenariusze, które zmieniają oficjalne spotkania świąteczno-noworoczne w 

niezapomnianą przygodę w pełnej humoru, świątecznej atmosferze oraz atrakcje, które sprawią, że 
uczestnicy będą z miłą chęcią powracać wspomnieniami do tej niezwykłej imprezy.

 
Organizujemy wspaniałe imprezy Mikołajkowe z bogatym programem artystycznym,

pięknymi dekoracjami i mnóstwem niespodzianek dla Dzieci w każdym wieku! 
Realizujemy autorskie scenariusze świątecznych imprez tematycznych.

 
Zapraszamy do kontaktu. 

Bardzo chętnie uszyjemy ofertę na miarę Państwa indywidualnych potrzeb.



 

Mikołajki dla Dzieci
Interaktywne animacje świąteczne, bajeczne pokazy i spektakle.

Kreatywne warsztaty, spotkania bajkowych bohaterów i fantastyczne atrakcje. 
Ekipa niesfornych Elfów, wesołych Śnieżynek

oraz miły Pan z brodą i tajemniczym workiem!
Tak! To będzie wspaniały dzień!



Wigilie firmowe
Organizowane przez nas Wigilie firmowe to tradycyjne spotkania opłatkowe, uroczyste gale 

oraz nowoczesne Christmas Party.
Zapewniamy świąteczne dekoracje i aranżacje świetlne tworzące magiczny nastrój, 

 oryginalne scenariusze i szeroki wachlarz atrakcji ! 
Współpracujemy z Artystami, Gwiazdami, profesjonalnymi Konferansjerami i Animatorami.

Zapewniamy kompleksową obsługę wydarzenia - od koncepcji, po realizację.
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Wizyta Świętego Mikołaja!
To chyba moment, na który wszyscy czekają!

Zawita do nas sam Święty Mikołaj!
Widok miłego Pana z brodą sprawia radość nie tylko Dziecim.

Święty Mikołaj to też doskonały konferansjer, DJ czy animator!
Świetnie radzi sobie z Dorosłymi uczestnikami imprez 

w asyście uroczej Śnieżynki czy niesfornego Elfa-Fotografa :)
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Scenografia Świąteczna
Odpowiednie dekoracje pozwolą nam stworzyć niezwykłą atmosferę,

abyście mogli poczuć ten wyjątkowy, świąteczny klimat.
Piękny tron Świętego Mikołaja, sanie z reniferami, świąteczny horyzont sceniczny,

choinki, śnieg, wielkie bombki i pudła prezentów 
oświetlone płatkami śniegu czy też gwiazdkami...
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Oświetlenie dekoracyjne
Kreujemy przestrzeń dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym.

Każde pomieszczenie możemy zaaranżować świątecznie i wyjątkowo.
Fasada budynku z wirującymi płatkami śnieg, gwiazdki na ścianach 

czy też świąteczne życzenia, video mapping i firmowe logo. 
Scenografie tworzymy w oparciu o indywidualne preferencje naszych Klientów,z dbałością o każdy szczegół.



Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do współpracy!
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