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ESCAPE ROOM 

To dynamiczna gra zespołowa, w której głównym zadaniem 
każdego zespołu jest uwolnić się z pokoju/sali konferencyjnej.  
Jedynie współpraca i kreatywne myślenie to klucz do sukcesu. 

W pomieszczeniu czeka na nich wiele skrytek, szyfrów i kodów do 
rozwiązania, które ostatecznie wskażą im drogę do wyjścia

YOU CAN DANCE 

Program warsztatów tanecznych przenoszący uczestników w świat 
tańca. Niezwykła przygoda integrująca uczestników w duchu 

świetnej zabawy. 
Uczestnicy przydzieleni do grup tanecznych tj. salsa, latino, 

merrengue, taniec ludowy, hip-hop, dirty dancing, modern, walc czy 
pop pod okiem choreografów przygotowują swój własny układ 

taneczny, który zaprezentują podczas wieczornej Gali. 

SYMULATORY WIRTUALNEGO RAJDOWANIA 

Wirtualna Strefa Rajdowa to rozrywka pozwalająca zmierzyć się z 
wirtualnym światem wyścigów samochodowych w warunkach 

najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. 
Oprócz standardowej zabawy możemy w każdej chwili na życzenie 

gości przeprowadzić liczne turnieje, których scenariusz 
dostosowany będzie do potrzeb eventu.



MUZYCZNY TEAMBUILDING 

Muzyczny Teambuilding to wykorzystanie muzyki w celu efektywnej 
integracji zespołów. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w formie całodniowych lub 
kilkugodzinnych warsztatów muzycznych, gdzie grupy pod okiem 

trenerów wokalnych wspólnie bawią się śpiewem i muzyką. 

Pod okiem specjalistów z branży muzycznej: trenerów wokalnych 
oraz muzyków zespoły integrują się, bawią i uczą.

WIECZÓR UV SHOW 

Wieczór UV show to niezwykle zjawiskowe spektakle 
wykorzystujące możliwości światła UV. 

Spektakle rozbudowane są o niekonwencjonalne rozwiązania 
fluorescencyjnych rekwizytów i scenografii. 

Spektakle to rozbudowane widowiska malarskie zawierające 
nowoczesną choreografię, piękną muzykę, nowatorskie rozwiązania 
scenograficzne oraz najnowsze osiągnięcia techniki oświetleniowej. 

WIECZÓR BRAZYLIJSKA SAMBA 

Pokaz Samby Brazylijskiej to prawdziwy spektakl karnawałowy, 
podczas którego poczujecie się Państwo jak w Rio de Janeiro
podczas jedynego i największego święta samby na świecie –

karnawału. 
Używane podczas pokazów stroje są barwnym dopełnieniem 

prawdziwie brazylijskiej uczty tanecznej, dostępnej na 
wyciągnięcie ręki.



WIECZÓR REGGAE NIGHT

Podczas tego wieczoru Państwa Goście będą mogli choć przez 
chwilę poczuć się jak na Jamajce, gdzie słońce jest gorące, a 

muzyka wprowadza w doskonały nastrój. 
Oprócz różnorodnych i kolorowych elementów scenograficznych 
całości jamajskiej atmosfery dopełnią prezentacje multimedialne 

wyświetlane na ekranie wielkoformatowym

WIECZÓR CYGAŃSKI 

Biesiada cygańska to prawdziwa uczta dla ducha i ciała. 
Wprowadzimy Państwa Gości w pełen niespodzianek i tajemnic 

świat Romów, którego wróżby, wino, taniec i śpiew są 
nieodłącznym elementem. 

Państwa Goście będą mogli zasięgnąć porady prawdziwej wróżki, 
która zaglądając w karty, fusy i kości przepowie najprawdziwszą 

przyszłość. 

Całość wieczoru okraszona będzie winem i cygańskimi zabawami  
w czasie, których Państwa Goście mogą zostać zaproszeni do 

konkursów.



WIECZÓR GALA OSCAROWA 

Proponujemy wieczór w stylu Hollywoodzkiej Gali. 

Wchodzący na sale balową Goście, za sprawą czerwonego dywanu, 
reporterów oraz oślepiającego blasku fleszy, poczują się jak 

prawdziwe gwiazdy filmowe. Wiele zabaw, atrakcji oraz konkursów, 
które sprawią że ten wyjątkowy wieczór nabierze iście 

gwiazdorskiego charakteru.

WIECZÓR MOULIN ROUGE 

Zapraszamy Państwa do Moulin Rouge - najsłynniejszego i 
najbardziej skandalizującego klubu Paryża. 

Synonimu elegancji, przepychu i zmysłowości. 
To tu poznacie czar Moulin Rouge, raju dla zmysłów, gdzie 
niecodzienna swoboda, pobudzona dynamicznym kolażem 

muzyki, obrazu i tańca wprowadzi Was w ten czarujący klimat

WIECZÓR "SPARTA 300" 

Proponujemy zabawę Sparta 300-tu – impreza oparta na 
motywach starożytnej Sparty. 

Barwne elementy scenograficzne, multimedia w tym 
wielkoformatowy ekran oraz konkursy i zabawy są idealnym 
pomysłem na zorganizowanie nietypowej imprezy firmowej



PROGRAMY INTEGRACYJNE ANDRZEJKOWE

ZLOT CZAROWNIC 

Zbliża się wieczór, czas corocznego zlotu wiedźm. Przed spotkaniem 
wiedźmy na miotłach przylatują na Państwa imprezę, by pożywić się 
przed spotkaniem i znaleźć ofiary, na które mogłyby rzucić swój urok. 

By wprowadzić Gości w czarodziejski klimat częstują wszystkich 
kolorowymi trunkami podawanymi w menzurkach. Całość wieczoru 
prowadzić będzie konferansjer – Wiedźmin w towarzystwie trzech 

wiedźm.

DIABELSKIE PARTY 

Przedstawiamy Państwu ofertę organizacji wieczoru w stylu 
diabelskim, pełnego snującego się dymu, mrocznej scenografii oraz 

niesamowitych animacji. Dodatkowo efekty świetlne oraz 
dźwiękowe, połączone z  doskonałą grą aktorską stworzą 

niespotykane widowisko. Konferansjerowi będą towarzyszyły 
diablice i strzygi oraz jego wierny pomocnik Belzebób.

DRACULA NIGHT 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję organizacji 
wieczoru w konwencji Dracula Night. Perfekcyjnie przygotowana 

scenografia, efekty dźwiękowe i świetlne oraz doskonała gra aktorska 
stworzą niespotykane widowisko. Wchodzących na salę bankietową 

Gości witać mogą odpowiednio ucharakteryzowane hostessy 
wampirzyce, częstując specjalnym trunkiem. 



WIECZÓR LATINO & HAVANA NIGHT 

Wieczór w stylu Latino and Havana Night to latynoskie i kubańskie rytmy 
wygrywane przez trio bębniarskie, które zaprezentuje różnorodne 

mieszanki najbardziej żywiołowych rytmów. 
Specjalnie dla Państwa Gości organizujemy niezapomniane widowiska, 

animacje i konkursy. 
Stworzymy dla Państwa Gości niepowtarzalny klimat pełen gorących 

rytmów, kolorów i zabawy, obfitujący w wiele niesamowitych atrakcji. 

WIECZÓR OCTOBERFEST 

Przedstawiamy Państwu propozycję organizacji wieczoru 
tematycznego w stylu Octoberfest - Święto Piwa. 

Obchodzone jest najhuczniej w Bawarii. 
Kolorowe flagi, zielone "pumpy", czapeczki, jodłowanie, wspaniałe 

bawarskie barmanki i dużo zabawy to główne elementy tego 
święta.



POKAZ BARMAŃSKI

Pokaz barmański - jest to niesamowite show. 

Podczas pokazu barmani żonglują butelkami oraz sprzętem 
barmańskim, w synchronizowanym układzie z muzyką, pokaz 

zakończony jest efektami pirotechnicznymi. Przewidziane drinki dla 
najlepiej bawiących się gości, oraz konkurs dla publiczności po 

pokazie.

PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA 

Przedstawiamy pełną emocji imprezę tematyczną „W jedną noc 
dookoła świata”. 

Podczas tej wyjątkowej imprezy zaprosimy Was na podkład 
naszego magicznego i roztańczonego samolotu, na pokładzie 

którego w jedną noc przelecimy cały świat. 
O bezpieczny, jednak przepełniony niespodziewanymi atrakcjami 
lot zadba oczywiście nie kto inny jak doświadczony pilot i nasza 

najlepsza załoga pokładowa.

POKAZY LASEROWE 

Chcesz zaskoczyć gości? 
Pokaz laserowy to prawdziwa gra milionów barw i odcieni 
zsynchronizowana z podkładem muzycznym, który czasem 

wywołuje ciarki na plecach, innym razem uśmiech a przy jeszcze 
innej sytuacji łzy wzruszenia.



THRILLER NIGHT

Jeżeli mają Państwo dosyć standardowych imprez proponujemy 
zabawę w niesamowitej scenerii i oprawie, pełnej tajemnicy, upiorów 
i wszelkiego rodzaju straszydeł, a zarazem pełnej śmiechu i wszelkiego 

rodzaju atrakcji! Impreza „Thriller Night” to wieczór utrzymany w 
konwencji piosenki „Thriller” Michael Jacksona, która jest motywem 

przewodnim zabawy. Podczas tej niezwykłej nocy nie zabraknie 
dobrej muzyki, klimatycznej oprawy, konkursów i zabaw oraz różnego 

rodzaju atrakcji.
Główną atrakcją wieczoru będzie pokaz taneczny w wykonaniu ekipy z 

zaświatów, która tańczyć będzie oczywiście do utworu „Thriller” 
Micheala Jacksona. Po pokazie tancerze zorganizują naukę kroków i 

zaproszę wszystkich do wspólnego tańca!

WHOS LINE IS IT ANYWAY

Sztuka teatru improwizowanego przyjechała do Polski oczywiście z 
Ameryki. W teatrze tym nie ma scenariusza, przygotowanych postaci, 

tekstów – inspiracje pochodzą z publiczności i od aktorów.
Podczas imprezy wieczornej nasi artyści poprowadzą spektakl Teatru 

Improwizacyjnego, a chętni uczestnicy będą mogli razem z nimi 
wystąpić na scenie. Występ improwizowany to przede wszystkim 
salwy śmiechu i dobrej zabawy oraz znakomita forma integracji i 

relaksu. Udział uczestników w pokazie jest zawsze dobrowolny,  a sam 
pokaz jest też dla widzów świetną atrakcją i doskonałym punktem 

artystycznym wieczoru, który tworzą na żywo sami uczestnicy 
wydarzenia!



ZŁOTE CZASY PRL

Zapraszamy na niezwykłą imprezę, gdzie za pomocą wehikułu czasu 
przeniesiemy się do czasów panowania ustroju socjalistycznego. 

Towarzyszki oraz Towarzysze przybyli na Walny Zajazd PZPR 
otrzymają przy wejściu legitymację członkowską oraz kartki na 

alkohol.

Po przybyciu wszystkich zaproszonych zostanie wybrane Prezydium 
Partii, które poprowadzi uroczystą przysięgę wierności partii. Po 

przysiędze wszyscy dostaną czerwone chusty oraz krawaty.

Następnie pojawi się Towarzysz Gierek, który swym płomiennym 
przemówieniem poniesie wszystkich zgromadzonych i swoich 

legendarnym pytaniem „Pomożecie?” rozpocznie zjazd. W tym 
momencie impreza nabierze dużo bardziej nieformalnego 

charakteru.

KOŁO FORTUNY

CO JEST GRANE, JEDEN Z DZIESIĘCIU 

To kultowe pozycje telewidzów „walczących”

Podczas naszych eventów koło fortuny kreci  się na pełnych 
obrotach, przypominając nam co jest a co będzie grane w 
wieczornej odsłonie imprezy. Wygra jeden z dziesięciu lub 

dziesięciu ze stu ☺

Gwarantujemy gorącą atmosferę oraz niezwykłe emocje. 



MALOWANIE PIASKIEM 

Piaskowa Animacja to niezwykłe, zachwycające i wzruszające 
do łez historie tworzone z piasku na oczach widzów.

Jest to sztuka tworzenia całych historii przy malowaniu 
piaskiem, gdzie powstają wręcz żywe animacje wychodzące z 

obrazów na oczach publiczności. 

WARSZTATY SUSHI/ KULINARNE 

Akademia sushi to kolejna okazja do spróbowania czegoś 
nowego, wydobycia nowych smaków i jednocześnie ciekawa 

przygoda, podczas której można rozsmakować się w 
niebanalności i różnorodności barw i smaków sushi. 

Warsztaty kulinarne to świetna okazja do poznania znanych osób 
i ich zamiłowań kulinarnych.

Takiego wieczoru się nie zapomina!

DEGUSTACJE

Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz 
szkoleń ze szlachetnych alkoholi, whisky, wina, sery i cygar. 
Posiadamy specjalistyczną i bardzo wszechstronną wiedzę a 
wyrafinowane i ekskluzywne alkohole oraz najlepsze rodzaje 

tytoniu to nasza pasja. 
Gwarantujemy najwyższą jakość, niezapomnianą zabawę oraz 

formę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.



ZESPOŁY/ DJ

Jeśli planujesz zorganizować niezapomnianą imprezę, stworzyć 
show które na długo zapadnie w pamięci gości, koncert to 

niezbędny dodatek na imprezę firmową bądź uroczystą galę, która 
rozbawi i ucieszy niejednego widza. 

DOWOLNY POLSKI KABARET 

Przygotowując dla Państwa program rozrywkowy kierujemy 
się preferencjami Klienta oraz ideą, aby każdy z uczestników 

niezależnie od płci i wieku czuł się komfortowo. Jesteśmy 
przekonani, że wspólna zabawa w przyjemnej i spontanicznej 

atmosferze pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, a 
przedstawione programy kabaretów na długo pozostają w 

pamięci uczestników.

GOŚĆ SPECJALNY - ZNANY ARTYSTA

Kto z nas nie marzy o spotkaniu na żywo z ulubionym artystą 
bądź gwiazdą? 

Proponujemy ciekawe i inspirujące spotkania z fascynującymi 
osobowościami świata artystycznego. 



FILMOWIEC - KRĘCIMY ZWARIOWANE FILMY 

FILMOWA BUDKA 

Proponujemy udział w prawdziwie profesjonalnym tworzeniu spotów filmowych. 

To od Was zależy czy będzie to spot reklamowy, teledysk, lip dub czy artystyczna etiuda filmowa! 

Wybierzemy pomysł realizacji, napiszemy scenariusz, rozdzielimy role i nagramy cały materiał. 

To od Ciebie i Twojego zespołu zależeć będzie, jak będzie wyglądał końcowy efekt Waszej pracy. 
Wiemy jedno: z pewnością będziecie się dobrze bawić, poznacie podstawy pracy przy tworzeniu 

video i będziecie mieli szansę stworzyć coś, co zostanie z Wami na dłużej.

https://www.facebook.com/2734554028112
17/videos/927730974050320/

https://www.facebook.com/273455402811217/videos/927730974050320/


Szanowni Państwo
Zapraszamy do kontaktu z nami

Przygotujemy szerszą, dokładną ofertę cenową wybranych atrakcji.

Zaproponujemy nowy unikalny scenariusz odpowiedni do Państwa zapotrzebowań. 

Zawsze staramy się poznać cele zakładane przez Naszych Klientów aby zrealizować je w 
odpowiedni sposób na odpowiednim poziome ☺

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania na którym poznamy planowany termin 
realizacji projektu, grupę docelową oraz założenia budżetowe.

Podkreślamy że do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. 

Tworzymy analizę budżetową która pozwala nam ustalić, w jakim zakresie poszczególne 
elementy składowe projektu są niezbędne do skutecznej realizacji założonych przez Państwa 

celów. Dzięki temu eliminujemy zbędne koszty.

Prosimy o kontakt mailowy biuro@iventownia.pl, bądź telefoniczny 692 945 196 

Przedstawione w ofercie eventy są naszymi kluczowymi. 

Jesteśmy zawsze otwarci na nowatorskie rozwiązania.

Cały czas się rozwijamy. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczony zespół profesjonalistów którzy wiedzą co 
czynią ☺


