
Niezapomniany event jest jak dobra kawa. Musi być zrobiony według Twojego życzenia i zawierać tylko te składniki, które 

lubisz. Jednak najważniejsze by był dobrej jakości i podany na czas. Pozwól nam być profesjonalnymi baristami Twojego 

eventu. Nasza oferta zawiera gotowe pomysły na Twoją imprezę, jak i możliwość przyrządzenia jej według Twoich preferencji. 

KONFERENCJE     UROCZYSTE GALE      IMPREZY FIRMOWE



Już od 2001 roku zdobywamy doświadczenie organizując kompleksowo konferencje i inne 
eventy. Dziś posiadamy zgrany, kreatywny i doświadczony zespół, który jest w stanie sprostać 
wszystkim wyzwaniom związanym z organizacją dużych wydarzeń. Począwszy od scenariusza 
imprezy, przez stworzenie identyfikacji graficznej, druk materiałów, obsługę techniczną miejsca 
(nagłośnienie, oświetlenie, scena, meble, itd.), aż po transfery gości, organizację noclegów i 
wyżywienia. Nasz zespół posiada również doświadczenie w organizacji wydarzeń 
międzynarodowych, współpracujemy z najlepszymi tłumaczami w Polsce. Także w naszym 
zespole są osoby posługujące się biegle językiem niemieckim i angielskim. 
Bardzo ważna jest współpraca z zaufanymi i sprawdzonymi podwykonawcami – tutaj nie 
stosujemy kompromisów, podwykonawcy odpowiedzialni za catering czy obsługę techniczną 
sceny muzycznej muszą być profesjonalistami i tylko z takimi współpracujemy. W ramach 
kompleksowej realizacji eventów zajmujemy się również organizacją występów artystycznych 
znanych gwiazd, współpracując bezpośrednio z ich managerami.

O NAS
Jesteśmy zorganizowani, abyś Ty mógł spać spokojnie!



UROCZYSTE GALEOferujemy kompleksową organizację uroczystych gal – zapewniamy: 
• wynajem sal  
• organizację cateringu 
• gwiazdę wieczoru, wybranego artystę 
• oprawę muzyczną (zespół coverowy, DJ) 
• dedykowany scenariusz 
• profesjonalnego konferansjera 
• przygotowanie sceny, podestu, mebli, parkietu, itp. 
• kompleksową obsługę techniczną i logistyczną 
• nagłośnienie i oświetlenie na najwyższym poziomie 
• ekrany LED i multimedia 
• dekoracje tematyczne 
• produkcję materiałów informacyjnych i promocyjnych 



UROCZYSTE
GALE



KONFERENCJEKompleksowa organizacja konferencji, kongresów i innych dużych wydarzeń - w ofercie: 
• opracowanie identyfikacji graficznej wydarzenia 
• uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego wraz z formularzem rejestracyjnym 
• projekt i druk materiałów 
• stworzenie dedykowanej aplikacji konferencyjnej dla urządzeń mobilnych 
• wynajem przestrzeni konferencyjnej oraz bazy noclegowej 
• zapewnienie cateringu (zawsze wybieramy sprawdzonych podwykonawców) 
• zapewnienie obsługi technicznej w zakresie nagłośnienia i oświetlenia 
• obsługę konferencji międzynarodowych z systemem bezprzewodowego tłumacza symultanicznego 
• zatrudnienie profesjonalnego konferansjera  
• przygotowanie sceny, podestu, mebli, dekoracji  
• zapewnienie transferu gości z lotniska 
• obsługę sekretariatu konferencji



KONFERENCJE



TRANSMISJE
ONLINE

Oferujemy kompleksową realizację transmisji ONLINE: 
• profesjonalną scenę 
• oświetlenie zapewniające jakość TV transmisji 
• mikrofony nagłowne i cyfrowy mikser dźwięku  
• system kamer umożliwiający prezentację kilku planów 
• stworzenie dedykowanej szaty graficznej prezentacji i transmisji  
• mikser multimedialny i realizatora transmisji 
• możliwość transmisji zamkniętej tylko dla zarejestrowanych 

uczestników  
• możliwość interakcji komentowania i zadawania pytań prelegentom 
• pełne statystyki osób uczestniczących w transmisji 
• rejestrację na dysku wszystkich wykładów 
• dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne



IMPREZY
FIRMOWE

Zorganizujemy dla Twojej firmy imprezę szytą na miarę: 
• opracujemy scenariusz dopasowany do okazji i wymagań klienta 
• zaproponujemy atrakcje dopasowane do założonego budżetu  
• zaproponujemy miejsce na imprezę lub zaaranżujemy teren firmy 
• zajmiemy się sceną i techniką estradową (nagłośnienie, światła, multimedia) 
• wykonamy dekoracje tematyczne 
• pomożemy w wyborze firmy cateringowej i ustaleniu menu 
• zorganizujemy i poprowadzimy zabawy dla dzieci i dorosłych 
• nasz konferansjer i zespół animatorów zapewnią niezapomniany klimat 
• zadbamy o muzykę dopasowaną do charakteru imprezy i preferencji uczestników



IMPREZY
FIRMOWE



IMPREZY
PLENEROWE

W organizacji imprez plenerowych czujemy się świetnie: 
• opracujemy scenariusz dopasowany do okazji i wymagań klienta 
• zaproponujemy zamknięte miejsce na imprezę lub zaaranżujemy teren przy firmie 
• zapewnimy halę namiotową z pełną podłogą i meblami 
• zapewnimy technikę estradową (nagłośnienie, światła, multimedia) 
• nasz konferansjer i zespół animatorów poprowadzą zabawy i konkursy 
• cały teren imprezy odpowiednio udekorujemy 
• zapewnimy sprawdzony catering 
• zorganizujemy ochronę oraz zespół ratowników medycznych 
• zorganizujemy atrakcje i zabawy dla dzieci i dorosłych 
• zadbamy o oprawę muzyczną

Oto kilka sprawdzonych propozycji atrakcji: 
• dmuchańce dla dzieci  
• megapiłkarzyki 
• ściana wspinaczkowa 
• bungee run 
• laser tag / archery tag 
• strzelnica sportowa 
• byk rodeo 
• gladiatorzy 
• warsztaty dla dzieci 
• strefa CHILL
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IMPREZY
TEMATYCZNE

Posiadamy kilka sprawdzonych scenariuszy imprez tematycznych: 
• Dzika Preria 
• Olimpiada Sportowa  
• Event Piłkarski 
• Impreza ALOHA 
• Event Militarny

Prowadzimy również gry terenowe i scenariuszowe outdoorowe i indoorowe np.: 
• Orientering 
• Poszukiwacze Skarbu 
• Odpicuj Brykę 
• Tajemniczy Hotel 
• Casino Royal 
• Kręcimy Klipa



IMPREZY
TEMATYCZNE



TECHNIKA ESTRADOWA
Posiadamy własne zaplecze sprzętowe: 
• sceny stacjonarne i mobilne 
• profesjonalne systemy nagłośnieniowe 
• oświetlenie sceniczne 
• nowoczesne ekrany LED 
• miksery multimedialne 
• doświadczony zespół techników 
• mównice, meble sceniczne i dekoracje 

Nasz zespół jesteśmy w stanie poszerzyć o: 
• profesjonalnego fotografa 
• zespół operatorów kamer



TECHNIKA
ESTRADOWA



Wydamy dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne dla Twojego 
wydarzenia - oto kilka podstawowych funkcji: 
• Informacje o konferencji 
• Formularz rejestracyjny 
• Program eventu 
• Prelegenci 
• Aktualności 
• Partnerzy 
• Fotorelacja 
• Powiadomienia PUSH 
• Hotele 
• Osoby kontaktowe 
• Materiały do pobrania 
• Feedback 
• Ankiety 

APLIKACJA KONFERENCYJNA

MK Events



APLIKACJA KONFERENCYJNA



KONTAKT

ul. Powstańców Śl. 1c Kadłub, 47-100 Strzelce Op. 

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 

www.koj24.pl           kontakt@koj24.pl            +48 601 547 968

http://www.koj24.pl
mailto:kontakt@koj24.pl



