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PRZEZ ZABAWĘ DO SUKCESU

PROMOCJE  WIZERUNKOWE

KNOW – HOW 
od A do Z

Stawianie celów
Kreacja  pomysłów
Budżetowanie wydarzenia
Skoordynowana organizacja
Skuteczna realizacja celów



Wiemy jak zwiększyć twój zysk

Wyprzedanie stanów magazynowych, 
wykonanie planu sprzedażowego, a może 
zwiększenie obrotu?
To nie problem, a zadania których chętnie 
się podejmujemy. Najlepsi animatorzy 
sprzedaży poznają Twój produkt i dzielą 
się wiedzą z Twoimi klientami. 
Nie muszą krzyczeć, wystarczy że mówią 
ciekawie i kompetentnie.

SPRZEDAŻ BEZ TAJEMNIC

WSPARCIE  SPRZEDAŻOWE



ROZRYWKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

GALE

Gdy czerwony dywan to za mało

Stworzymy koncepcję kreatywną, scenariusz, zapewnimy artystów, 
profesjonalną technikę sceniczną oraz wsparcie logistyczne podczas
trwania przyjęcia. Każde wydarzenie planujemy i koordynujemy 
z pełną starannością i profesjonalizmem, łącząc przy tym elementy
merytoryczne i artystyczne. Postaramy się aby Twoi goście czuli się 
wyjątkowo.



Są różne rodzaje imprez okolicznościowych, 
tak jak różne są miejsca w których można 
je realizować. Zamek Krzyżacki w Malborku, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Stara Zajezdnia 
Tramwajowa, Hotel Adlon Kempinski w Berlinie, 
Restauracja Wierzynek.
My już tam byliśmy, Ty też możesz. 

Zadbamy o klimat Twojego wydarzenia

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZABAWY
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Zadbamy o klimat Twojego wydarzenia



WYRÓŻNIJ SIĘ W TŁUMIE

OTWARCIA, JUBILEUSZE

Otwierasz sklep, punkt usługowy, nowy oddział 
firmy albo świętujesz jego urodziny? Wiemy co 
zrobić aby przyciągnąć tłumy. Wyróżnij się, 
zorganizuj promocję, daj coś od siebie klientowi 
i poinformuj go o tym. Podpowiemy Ci jak 
i zorganizujemy wszystko za Ciebie.
 

Oferta na miarę potrzeb



KONFERENCJE I INTEGRACJA
KOMPETENTNY, PEŁEN ZAPAŁU ZESPÓŁ

Zintegrowany, zmotywowany zespół mogący osiągać 
najwyższe cele – to dla Ciebie wyzwanie? 
Zorganizujemy imprezę która spełni Twoje założenia. 
Przygotujemy atrakcyjne scenariusze które umożliwią 
zbudowanie silnego zespołu, pełnego zapału 
i gotowego do podejmowania kolejnych wyzwań. 
 
 

Konferencja? Wyjazd integracyjny?



LOGISTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDE WSZYSTKIM

Chcesz aby klient sięgnął po Twoje usługi
i produkty? Daj się poznać, bądź blisko niego. 
Postaw na logistykę i sprawdzone rozwiązania 
które pozwolą na promowanie Twojego produktu 
codziennie w innym miejscu. Nie zapomnij też 
o ludziach którzy za to odpowiadają. 

– własna, nowoczesna flota pojazdów
– mobilni, sprawdzeni na wielu wydarzeniach      
– pracownicy
– ogólnopolski zasięg działania

TERESPOL
WARSZAWA

RADZYMIN

WADOWICE

CZERWIONKA

PIŃCZÓWZAWIERCIE

BIELSKO BIAŁA

ROADSHOW
KLUCZ DO POZNANIA PRODUKTU

POLSKA

ŁÓDŹ

MSZANA DOLNA

JAKTORÓW

Fala otwarciowa z  EVENT PROMOTION* 

* Fala – wydarzenia zorganizowane przez Event Promotion w ciągu jednego weekendu (przykład Tesco)



Realizacje:
Generalni Wykonawcy

– otwarcia Tesco Extra na terenie całego kraju
– otwarcia Tesco Supermarket na terenie całego kraju
   (10 otwarć jednego dnia)
– otwarcia Tesco Bistro (animatorzy kulinarni)
– refity Tesco
– show z udziałem „Henia Tescowskiego”
– pokazy kulinarne „Smak łowi Makłowicz”
– wsparcie sprzedażowe,  animatorzy sprzedaży 
   i nagłośnienie, hostessy, atrakcje

– wsparcie sprzedażowe,  animatorzy sprzedaży 
   i nagłośnienie, hostessy, atrakcje
– urodziny Auchan i  poszczególnych sklepów
– Dzień Kobiet, Mikołajki, Walentynki
– Noce wyprzedaży, promocje „XXL” 
– pikniki dla pracowników i klientów sieci

– otwarcia i urodziny perfumerii
– „Beauty street”
– Akademia Makijażu
– Metamorfozy w Douglasie

– otwarcia sklepów na terenie całego kraju
– wyprzedaże

– otwarcie sklepu Cieszyn
– „Dni Bohatera Domu”

– otwarcie Galerii Handlowej

ZAUFALI NAM

HOTEL                    

– 10 Urodziny Santander Consumer Bank w Świdniku
– event wizerunkowy Gorlice

– Warszawskie Targi Ksiązki - 
   Stadion Narodowy 20-21.05.2017r.

– Eventy: „Forma”, „Góry” , „Woda”

– Spotkanie Pokoleń na Zamku w Malborku - 
   uroczysta gala z okazji 10 urodzin Centrum Wsparcia
   Teleinformatycznego Sił Powietrznych 

– Gala z okazji 20 urodzin sieci hotelowej podczas ITB
   Berlin w Hotelu Adlon Kempinski

– strefa dla dzieci podczas 6 urodzin radia RDN 
   Nowy Sącz
– strefa dla dzieci podczas „Grillowania z radiem RDN”

Jako podwykonawcy włączyliśmy się w organizację:
– obsługa strefy kibica Lotto podczas 74 Tour de Pologne
– obsługa Mistrzostw Polski Street Workout 2017
– wesela, studniówki, sylwester dla Restauracji: 
   Wierzynek, Starej Zajezdni, Hotelu Starego 5*, 
   Hotelu Sympozjum 5*, Hotelu Crown Piast 5*, 
   Hotelu Andel's 4*, Hotelu Chopin 3*  w Krakowie
– Gale i pikniki Comarch w Krakowie, 
– Jubileusz FM Logistics w Rawie Mazowieckiej
 



Agencja Promocyjno-Reklamowa 

EVENT PROMOTION

DFL SP. Z O.O,  UL. ROMERA 14 A,  33-300 NOWY SĄCZ

@atrakcjeprzyjeciawww.eventpromotion.pl www.atrakcjeprzyjecia.pl

+48 606 446 554  biuro@eventpromotion.pl+48 22 115 55 95
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