
EVENTY W 
CENTRACH 

HANDLOWYCH 



Specjalizujemy się w organizacji i kompleksowej 
obsłudze imprez i różnorodnych atrakcji w 

Galeriach i Centrach Handlowych.
Organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy 

okazjonalne uzależnione od marketingowych 
strategii.

Otwarcia, wydarzenia urodzinowe, konkursy, 
loterie, spotkania z świętym Mikołajem.

Jesteśmy od 12 lat na rynku, posiadamy liczne 
referencje od firmy z nami współpracujących.

Organizujemy równolegle eventy i akcje 
promocyjne w różnych centrach handlowych.

Gwarantujemy różnorodne scenariusze i 
niebanalne pomysły.
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Uroczyste przecięcie wstęgi, przedstawiciele władz 
miasta, właściciele sklepów, obiektów, media oraz 

przedstawicie lokalnego biznesu. 

Uroczyste inauguracje gromadzą setki osób. 

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

niezależnie od płci i wieku czuł się komfortowo. 

Jesteśmy przekonani, że wspólna zabawa w 
przyjemnej i spontanicznej atmosferze pozytywnie 

wpłynie na wizerunek firmy, a wydarzenie na 
długo pozostanie w pamięci uczestników.

UROCZYSTE INAUGURACJE



WALENTYNKOWA BITWA NA GARY

Gotują znane osobistości ze świata gastronomi. 
Klienci głosują, które z dań były smaczniejsze. 

Na kartach do głosowania mogą uzasadnić swój 
wybór, najciekawsze uzasadnienie  zostanie 

nagrodzone

WALENTYNKOWE WRÓŻBY 

Anna Kempisty, wróżka Ezoteriusz Maximus, 
tarocista i wróżbita Walentynkowe wróżby miłosne 

przeznaczone są dla osób poszukujących miłości. 
Ale chętnie korzystają z nich także osoby będące w 
związku,  niepewne czy dokonały dobrego wyboru.

KONKURS UWOLNIJ JULIE

Klienci uczestniczą w konkursie za okazaniem 
paragonu za zakupy na kwotę określoną 

regulaminem akcji. 

Klienci wybierają kluczyk i mają szansę uwolnić 
Julię. Gówna wygrana za uwolnienie Julii to 

wycieczka do Verony dla dwóch osób.

WALENTYNKI 



WALENTYNKI - LODOWE SERCA

W rzeźbionych bryłach lodu w kształcie serc ukrywamy 
numerki. 

Pod numerkami ukrywamy różne nagrody. 
Czas 2 minuty. Ona trzyma, On dłubie lub na odwrót. 

W ZABAWIE MOGĄ SPRAWDZIĆ SIĘ ZAKOCHANE PARY. 
Warunkiem uczestnictwa jest okazanie paragonu z 

zakupy w sklepach galerii na kwotę określoną 
Regulaminem.

NAGRODY W LODZIE 

„KASA W LODZIE” czyli zamrożone w lodzie pieniądze lub 
inne nagrody to doskonała zabawa dla wielu osób 
trwająca przez cały dzień. „Kapitał” zamrażany jest 
wewnątrz lodowej figury o wadze prawie 200 KG.

Do wydobycia nagród Klienci mogą użyć tylko narzędzi, 
które mają w kieszeniach lub torebkach: klucze, pilniczki 

do paznokci, długopisy. 
Pozostałe narzędzia są niedopuszczalne. 

Co godzinę prowadzący w ramach bonusu dodaje jakieś 
narzędzie by ułatwić wydobycie kasy.

KONKURSY WALENTYNKOWE 



KILOMETRY ZDROWIA DLA KOCHANEJ OSOBY

SMOOTHIE BIKE to absolutna nowość na polskim rynku 
eventowym. 

To kolorowe stacjonarne rowery z blenderem do 
przygotowania koktajli, to zabawa dla dorosłych i dzieci. 

A w tym wyjątkowym dniu okazja do ukręcenia koktajlu dla 
ukochanej osoby. 

Smoothie Bike to pyszne i zdrowe koktajle miksowane za 
pomocą siły własnych mięśni. 

Wybieramy składniki, wsypujemy do blendera, kręcimy tak 
szybko jak się da i za chwilę możemy obdarować ukochaną 

osobę pysznym i zdrowym koktajlem.

WALENTYNKOWE KARTKI – KONKURS PRO SPRZEDAŻOWY 

Konkurs na najoryginalniejsze życzenia Walentynkowe, 
połączone z dedykowanymi piosenkami na antenie radia. 
Dedykowane spoty z życzeniami oraz ciasteczka z wróżką. 

To tylko wybrane motywy Walentynkowych konkursów pro-
sprzedażowych. 



Budujemy specjalny plan filmowy.

Nasz plan filmowy to 4 profesjonalne lampy 
oświetleniowe, kamera, tło, sprzęt komputerowy oraz 

telewizor.

Nie spowalniamy scenek programowo, posiadamy 
profesjonalny sprzęt umożliwiający spowolnienie nawet 
50krotne. Dzięki temu jakość naszych produkcji stoi na 

wysokim poziomie.

Goście na bieżąco mają podgląd na nagrywane scenki
na ponad 1 metrowym telewizorze.

Nasza atrakcja to nie tylko zabawa dla tych, którzy 
odważą się nagrać, ale nieustający fun dla całej sali, która 

dysponuje podglądem na wszystkie nagrane ujęcia. 

Dzięki temu wszyscy goście uczestniczą w atrakcji.

Po imprezie dostarczamy Państwu pamiątkowy filmik
z wykorzystaniem wszystkich nagranych scenek.

Nasza zabawa nie kończy się wraz z końcem imprezy! 

Po niej pozostaje Państwu niezwykłe wspomnienie w 
postaci profesjonalnie zmontowanego filmiku, w którym 

pokażemy wszystkie scenki z Państwa udziałem.

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

WALENTYNKOWA WIDEO BUDKA 

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


Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne są 
badania profilaktyczne. 

Dzięki profilaktyce zdrowotnej można wcześniej wykryć 
chorobę i jej zapobiec. 

Potrzebna jest nam edukacja społeczna. 

W tym wyjątkowym dniu, zorganizujemy warsztaty 
zdrowotne i porady:

Z dziedziny dietetyki, walki z nałogami: (kawa, papierosy, 
alkohol),porady kosmetyczne, warsztaty makijażu, 

metamorfozy.

Polecamy również: 

• Pomiary ciśnienia, badanie poziomu cukru we krwi;

• Spotkanie z fachowcami z dziedziny medycyny 
naturalnej.

• Kącik foto + kalendarze z wizerunkiem kobiety po 
metamorfozie. 

• Pokazy fitness

• Metamorfozy – artystyczne makijaże, kosmetyka 
dłoni, zdjęcia z metamorfoz 

• Wernisaż fotografii o kobietach i ich dzieciach.

KOBIETA I ZDROWIE 



BEZPIECZNA KOBIETA 

Akcja skierowana nie tylko do kobiet. 
Chcemy uświadomić wszystkim  ja ważna jest 

edukacja w zakresie  bezpieczeństwa
Co powinna wiedzieć moja żona, matka, 

koleżanka.  
STRACH... Czym jest? 

Jak sobie z nim poradzić? 
Co zrobić aby pomagał, a nie szkodził? 

Determinował do działania, a nie paraliżował?
Na te pytania postaramy się pomóc znaleźć 

odpowiedzi. 

Zaproszeni specjaliści pokażą techniki obrony. 
Opowiedzą jak rozpoznać realne zagrożenie i jak 

zareagować.



GIEŁDA WIEDZY I NAUKI

Event skierowany jest do rodziców, którzy poszukują zajęć 
pozaszkolnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu dla 

dzieci oraz do osób dorosłych, które chcą poszerzyć swoje 
kwalifikacje lub rozwijać pasje. 

Pokazy niewiarygodnych eksperymentów fizyczno-
chemicznych to atrakcja, która z całą pewnością 

zgromadzi i zrobi wspaniałe wrażenie na publiczności. 
Zostanie poruszonych wiele ciekawych tematów, a może 

zobaczymy nawet bezpieczne wybuchy? 

Z pewnością będzie się działo, a do pomocy zaprosimy 
niejednego ochotnika! 

Nie zabraknie również konkursów z nagrodami.



NIE TAKI MOKRY LÓD 

Na tym stoisku dokładnie zbadamy substancję o nazwie suchy 
lód – zmierzymy się z temperaturą około minus 80 stopni 

Celsjusza. 

Dowiemy się czym są stany skupienia oraz poznamy nowe 
słowo „sublimacja”. 

Wykonamy magiczne bańki, które nie poleca na wietrze, 
wylejemy całe wiadro mgły oraz dowiemy się skąd w wodzie 

gazowanej tyle bąbelków.

JAK POWSTAJE TĘCZA 

Na bardzo kolorowym stoisku dowiemy się czym są kolory 
podstawowe, jak powstaje tęcza i czy kolor czarny na pewno 

jest czarny.

Na koniec poznamy właściwości absorbentów, za pomocą 
których każdy będzie mógł zamknąć tęczę w probówce.

FABRYKA ZABAWEK NAUKOWYCH 

Najlepszy przykład jak stworzyć coś wspaniałego z nieznanych 
nam wcześniej substancji, wykorzystując prawa chemii i fizyki.

Fabryka zabawek, to stoisko warsztatowe gdzie dzieci 
samodzielnie wykonują polimerową zabawkę o niezwykłych 

właściwościach, którą każde będzie mogło zabrać do domu w 
celu przeprowadzenia dalszych badań.



WYTWÓRNIA ZAPACHÓW 

Historia perfum sięga dawnych czasów, kiedy to damy dworu 
używały przeróżnych zapachów, by zapaść w pamięci swoich 

współtowarzyszy. 
Unosiła się w powietrzu woń jaśminu, piżma i róży.

A jakie zapachy towarzyszą nam dziś? 
Czy pamiętamy jak pachnie wanilia albo balonowa guma? 

Na naszym stoisku mali perfumiarze zamkną swoje zapachy 
w małych hydrożelowych kuleczkach, aby ich woń mogła 

dawać o sobie znać w domu każdego z nich. 

MAGICZNE KINO - PLANETARIUM 

To wspaniała opcja dla wszystkich, którzy marzą o locie w 
kosmos i znalezieniu się w innej galaktyce. 

W tym namiocie obraz wyświetlany jest za pomocą 
projektorów we wszystkich kierunkach, również na 

obwodzie kopuły, co daje efekt pełnej przestrzeni (360 
stopni). 

Dzięki temu widz znajdujący się we wnętrzu może oglądać 
obraz dookoła siebie - pozwala to osiągnąć efekt 3D bez 

konieczności zakładania specjalnych okularów. 



DOBRA ENERGIA 

Tematem przewodnim naszego eventu będzie energia. 

Od zawsze wiadomo, że dzieci to wulkany niespożytej 
siły i roznoszącej ich energii. 

Tego dnia chcemy dać im 100% możliwości na 
kreatywne jej wykorzystanie. 

Proponujemy serię zabaw i gier, które oparte są na 
ruchu i ciągłym działaniu. 

Dodatkowo uzupełniamy tą formę o najnowsze 
technologie bo wiemy, że dzieci uwielbiają takie 

ciekawostki. 

Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się czym jest 
prąd, a także samodzielnie go wytworzyć (i to aż 

200.000V), co prawdopodobnie zakończy się stojącymi 
dęba włosami. 

Zbudujemy też żarówkę podobną do tej, którą stworzył 
Edison oraz wywołamy błyskawice

Wszystkie nasze urządzenia posiadają niezbędne 
certyfikaty, wykwalifikowaną obsługę oraz wszelkie 

zabezpieczenia by zabawa była bezpieczna. 



POTĘGA DZIECIĘCEGO GŁOSU 

Konkurs, do którego zaproszone zostają dzieci 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Formułą nawiązywać będzie do popularnych 
programów telewizyjnych tj. X Factor czy 

Voice of Poland, gdzie uzdolnieni wokalnie 
uczestnicy walczą o wygraną. 

Wszystkie dzieci i młodzież prezentując swoje 
umiejętności będą walczyć o zwycięstwo w 

konkursie na „Najpiękniejszy głos w mieście „ 

ZABAWY CZAS  



DZIEŃ ZWIERZAKA 

Światowy Dzień Zwierząt jest wspaniałą okazją do 
tego, że przypomnieć sobie o zwierzakach 

mniejszych i większych.
Można wziąć udział w warsztatach, wesprzeć lokalne 

Schronisko dla zwierząt.

Zaadoptować zwierzaka i podarować innym ciepły 
kocyk. Skorzystać z porad ekspertów i obejrzeć 

niezwykłą wystawę psów przewodników.

Event zakończy niezwykle pasjonujący pokaz psiej 
mody. 



Bawimy się i pomagamy.  

Proponujemy Państwu połączenie dobrej zabawy z 
działalnością na rzecz polepszania losu bezdomnych 

czworonogów ze schronisk dla zwierząt.

Gdy zaczną się jesienne chłody i nadejdzie zima, 
zapotrzebowanie na budy to jedna z najpilniejszych 

kwestii w schroniskach. 

Dlatego właśnie w ramach pomocy  proponujemy 
Państwu konkurs pro-sprzedażowy, którego finalnym 

efektem będą nowe, piękne budy dla psów wraz z 
wyposażeniem.

Uczestników zabawy- Klienci podzieleni zostaną na 
drużyny.  Zadaniem każdej będzie stworzenie budy, która 

posłuży za dom dla psów ze schroniska. 

Każda z drużyn otrzyma wszelkie niezbędne materiały i 
instrukcje, a nad przebiegiem zabawy czuwać będą nasi 

fachowcy i animatorzy.

Wygrana rodzina otrzymuje artykuł sponsorowany w 
lokalnej gazecie oraz bony zakupowe (opcja do ustalenia)

REKSIO NA SWOIM 



ZOSTAŃ FOTOGRAFEM I STWÓRZ SWÓJ WŁASNY 
KALENDARZ!

Zapraszamy do wspólnej zabawy  

„Pory Roku w obiektywie”.

Podczas zabawy uczestnicy wezmą udział w warsztatach 
fotograficznych oraz zrealizują sesję zdjęciową, której 
finalnym efektem będzie oryginalny i niepowtarzalny 

„Kalendarz”

Uczestników zajęć czeka inspirująca i integrująca praca 
twórcza, połączona z dużą dozą dobrej zabawy! 

Zadaniem będzie stworzenie fotograficznych okładek 
kalendarza, po jednej na każdy miesiąc roku. Każdej z 
drużyn przydzielony zostanie profesjonalny fotograf, 

wraz ze sprzętem do przeprowadzenie sesji zdjęciowej.

Nie zabraknie również garderoby, przebrań, peruk czy 
gadżetów.

Zwieńczeniem warsztatów i będzie uroczysta Gala 
Fotograficzna z nagrodami dla najlepszych artystów, a 

efektem finalnym zajęć- kalendarze z Waszymi 
zdjęciami!

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE  



KOSMICZNE ZMAGANIA RODZINNE 

Dzięki nam Państwa Klienci przeniosą się w świat marzeń 
o podróżach kosmicznych, zwiedzaniu innych galaktyk, 

czy nawet spotkaniu z bohaterami filmowej sagi 
„Gwiezdne Wojny”. 

Dla wszystkich osób ciekawych świata nauki, oraz 
doświadczeń pozwalających nam bliżej poznać 

niezbadaną otchłań wszechświata będą stanowiska 
multimedialnych gier kosmicznych.  

Imponujące atrakcje dmuchane dla najmłodszych o 
tematyce kosmicznej, pobudzą ich wyobraźnie co do 

astronomii i spełnią marzenia o podróżach kosmicznych. 
Również w trosce o najmłodszych przygotowany zostanie 
Kinder park, oraz interaktywne zabawy prowadzone pod 

przewodnictwem profesjonalnego animatora. 
Każdy będzie miał możliwość zrobienia sobie zdjęcia z 

kultową postacią Science Fiction jaką jest Lord Vader, czy 
kosmiczny żołnierz Stormtrooper. 

Rodziny  lubiące zmagania fizyczne oraz rywalizację będą 
mogły stanąć do widowiskowych „Kosmicznych igrzysk”, 

które gwarantują solidną dawkę adrenaliny i pozostają na 

długo w pamięci. 



ŚWIADOMA RODZINA

To wydarzenie dedykowane rodzicom małych dzieci oraz 
kobietom w ciąży.

Spotkania z ekspertami z dziedziny dietetyki, fizjoterapii, 
stomatologii seksuologii i położnictwa.

Konsultacje medyczne i kosmetyczne, warsztaty i 
prelekcje dotyczące rozwoju i edukacji małego dziecka.

Spotkania z producentami i sprzedawcami oferującymi 
produkty dla dzieci i rodziców.

Gry i konkursy edukacyjne.

Pokazy mody dziecięcej 

Kącik aktywności dla maluchów 

Sesje zdjęciowe obecnych i przyszłych rodziców. 



RODZINNE WARSZTATY KULINARNE

Podczas Festiwalu Smaku Klienci będą  mieć 
możliwość zasmakowania wielu pysznych dań, 

specjalnie przygotowanych na tę okazję, udostępniać 
zdjęcia z wydarzenia, wygrywać nagrody i świetnie 

się bawić. 
Im większa  aktywność, tym większa szansa na 

wygranie cennych nagród!
Sezon grillowy, to także wielkie polowanie na grilla i 

inne akcesoria. 
Jest to propozycja dla osób ceniących sobie dobrą 

zabawę oraz kochających grillowanie.
Nie zabraknie również konkursów kulinarnych 

propagujących zdrowe żywienie. 



GALA ŚLUBNA 

Event skierowany jest do młodych par, które 
szykują się do ślubu, a także świeżo 

upieczonych narzeczonych.

Podczas wydarzenia zaprezentują się 
wystawców z branży ślubno-weselnej (z 
terytorium Galerii w której odbywa się 

wydarzenie). 

Ujrzymy najnowsze trendy z mody ślubnej. 

Stylowe dekoracje, obsługę foto-video oraz z 
branży ślubnej motoryzacji.  

Odbędą się również pokazy taneczne 
połączone z warsztatami tanecznymi. 

Pojawią się organizatorzy wieczorów 
panieńskich i kawalerskich. 



ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Wizyta Mikołaja w firmie to z pewnością ekscytujący akcent  w 
świątecznym okresie. Odwiedzając pracowników firmy na pewno 

wywoła ich uśmiech, a wymagane zadania, aby otrzymać prezent  z 
pewnością rozbawią uczestników. 

POSZUKIWANIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Poszukiwanie Świętego Mikołaja polega na pokonaniu w jak 
najkrótszym czasie trasy wyznaczonej w terenie punktami 

kontrolnymi. Źródłem informacji (charakter terenu, zapis trasy) jest 
mapa. Największe atrakcje zabawy to punkty zadaniowe, a także 

finalne poszukiwanie Mikołaja. Na punktach zadaniowych obsługa w 
świątecznych strojach przywita grupę przekazując im wytyczne.

WOLALNE ŚWIĄTECZNE SHOW

Przedstawiamy Państwu propozycję organizacji świątecznego show 
wokalno - animacyjnego z udziałem naszych znakomitych artystów. 

Wieczoru pełnego radosnych melodii w śnieżnym nastroju i blasku 
choinkowych świateł. Występujący artyści w tym oczywiście 

prowadzący całą imprezę elf i jego śnieżynki zapewnią Państwu 
doskonałą zabawę utrzymaną w pogodnym świątecznym klimacie. 



STRAFA PROMOCYJNA

Rób zakupy, zbieraj paragony, licytuj nagrody. 

Programy lojalnościowe adresowane do konsumentów 
wpływają na powtarzalność dokonywanych zakupów, 

zwiększają ich wartość i wspomagają identyfikację z daną 
marką lub firmą.  

Poprzez akcje marketingowe i promocyjne wzmacniamy 
więź z klientem, a konkursami i nagrodami motywujemy do 

zakupów. 
Przywiązanie klientów do firmy jest coraz cenniejsze: zależą 

od niego zyski przedsiębiorstwa, postrzeganie marki, a w 
dłuższym okresie także pozycja rynkowa. 

Proponujemy Państwu wdrożenie programów 
lojalnościowych – nagrody za zakupy, który oparty jest na 

premiowaniu dokonanego zakupu Klienta. 

Akcję promocyjną łączymy z akcjami tematycznymi.



PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - NAGRODY ZA ZAKUPY 

WDROŻENIE PROGRAMU:

1. Stworzenie regulaminu sprzedaży premiowanej (czas trwania programu, zasady odbioru 
nagród, minimalna wartość zakupu, itp..) 

2.Zakup prezentów w określonej ilości (w zależności od długości trwania programu np. tydzień, 
miesiąc) 

3. Komunikacja programu (hasło, POS, prasa, radio) 

4. Stworzenie punktu informacyjnego 

5. Stworzenie punktu odbioru nagród 

6.Obsługa całej akcji (hostessy, koordynatorzy) 

7.Obsługa terminali/ kiosków multimedialnych



ZASADY – przykładowy scenariusz 
działań 

1. Zrób zakupy za min. 50 zł 

2. Idź z paragonem do Punktu Obsługi Loterii 
(terminala losującego). 

3. Sprawdź co wygrałeś.

4. Hostessa przy terminalu weryfikuje paragon 
klienta (spisuje sklep, w którym zrobiono 

zakupy, może zapytać o kod pocztowy) i jeśli 
wszystko się zgadza – uruchamia terminal 
losujący. Klient dotyka przycisk „LOSUJ” 

pojawiający się na ekranie terminala, a na 
ekranie w zależności od wyniku losowania, 

ukazuje się informacja o wygranej (plus efekty 
dźwiękowe – fanfary) ewentualnie zaproszenie 

do ponownej zabawy.

5. Jeśli na ekranie ukaże się informacja o 
wygranej – klient dostaję ją od ręki od hostessy

Dzienna pula nagród – do ustalenia. 

CZAS TRWANIA - do ustalenia

Polecamy także:
Loteria platformowo - SMSowa

Loteria -SMSowa
Loteria -internetowa



Elektroniczne bony BonCard, które są alternatywą dla obecnie 
funkcjonującego kuponu – bonu papierowego wykorzystująca jako 

nośnik kartę magnetyczną.



Kartami BonCard VISA można płacić we wszystkich miejscach, które akceptują transakcje

karta Visa Electron czyli w ponad 200 000 punktów handlowo usługowych w całym kraju. 

Można wypłacać gotówkę z bankomatów (z wyjątkiem kart dedykowanych BonCard VISA)  

Płacić w Internecie.  

Można ją wielokrotnie doładowywać.  

Możemy wydać karty BonCard Visa z logo Państwa firmy lub według Państwa projektu,

Karty BonCard VISA biorą udział w wielu programach rabatowych w tysiącach sklepów w  
całej Polsce sięgających nawet 50%. 

Karty BonCard Visa wyposażone są w mikroprocesor tzw. chip oraz niepowtarzalny numer 
PIN, zwiększa bezpieczeństwo realizowanej transakcji. 

Szybko i łatwo można sprawdzić saldo przez Infolinię, Sms, w Internecie oraz bankomatach. 

W przypadku zagubienia karty można ją zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Koszt prezentowanych programów - wyceniany jest  każdorazowo w zależności od 
poszczególnych kryteriów.   



LOTERIA PROMOCYJNA 
Zapewniamy: 

• Przygotowanie dokumentów loteryjnych na podstawie przesłanych przez Państwa informacji 
(aktualny KRS, dane osób zarządzających Firmą, nazwa loterii, robocze zasady loterii, czas 
trwania, zasięg, rodzaj, ilość i wartość nagród) oraz Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 roku tj. 

• Regulaminu loterii; 

• Regulaminu Pracy Komisji; 

• Wniosku do odpowiedniej izby celnej; 

• Kontakt z izbą celną - przygotowanie informacji o rozpoczęciu loterii, wniosków, uzyskanie 
stosownych zezwoleń; 

• Bieżący nadzór nad loterią osoby ze świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra 
Finansów uprawniającym do tych czynności; 

• Obecność osoby ze świadectwem Ministra Finansów na losowaniu; 

• Przygotowanie protokołów z losowań, odbioru nagród; 

• Przygotowanie pokwitowań, protokołu podsumowującego- rozliczającego loterię;  
Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji; 

• Opiekę prawno - podatkową podczas trwania loterii; 

• Przygotowanie wzoru Ewidencji wydanych zaświadczeń; 

• Przygotowanie wzoru Ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość 
przekracza 20.000 zł;  

Przygotowanie informacji o zakończeniu loterii do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego

• Opiekę prawno - podatkową w czasie trwania loterii;



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 ☺


