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ZAUFAJ NAM I O NIC SIĘ NIE MARTW, EVENTY
TWORZYMY Z PASJĄ OD PONAD 20 LAT!
Eventy organizujemy kompleksowo – powiedz
oczekujesz, a my zorganizujemy wszystko za Ciebie.
Troszczymy się o każdy szczegół –
traktowane są przez nas indywidualnie.

wszystkie

czego
eventy

Wiemy, że dana impreza zdarza się tylko raz. Dbamy o to, by
stanowiła niepowtarzalne przeżycie.
20 lat doświadczenia nauczyło nas, że nie wszystko można
przewidzieć – wykształciło to umiejętność reagowania na
niezaplanowane sytuacje.
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Zespół IKA

843

Wydarzeń online

277

Firm, które nam
zaufało

56 942
Uczestników

10

Eventów dziennie

0RGANIZACJA 0NLINE

Analiza potrzeb
i ograniczeń

Wybór programu
i formalności

Tworzenie
personalizowanej
strony wydarzenia*

Zaproszenie
- teaser wydarzenia

Bezpieczna integracja

Wysyłka giftboxów*

Informacja zwrotna
od uczestników

*opcja dodatkowa

WYBIERZ DLA KOGO!
Skorzystaj z możliwości jakie daje online. Podtrzymaj tradycje spotkań
integracyjnych lub stwórz nowe – integrując rozporoszone po całym
świecie oddziały. Przygotowaliśmy zestawienie rozmaitych propozycji
dedykowanych różnym grupom odbiorców:
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Twoi
pracownicy

Poznaj nasze propozycje na kameralne
spotkania zespołów, międzynarodowe
konferencje i gale dla całej firmy.

02 Dzieci
Opcje
urozmaicenia
pracowników mających
dzieci na home office.

03

Familijny
online

Propozycje
nieoficjalnych
spotkań
online z udziałem przyjaciół i rodzin
pracowników.

czasu
dla
pod opieką

WYBIERZ NARZĘDZIE!
Przeprowadzimy Cię przez
zagadnienia techniczne
wydarzenia. Od wyboru
platformy, studia wirtualnego
poprzez przygotowanie sceny,
streaming i dobór
prelegentów. Mamy za sobą
ponad 800 eventów online
zrealizowanych dla ponad
55 000 uczestników pracujesz z profesjonalistami!

WYBIERZ POMYSŁ!
Mamy 11 gotowych sposobów na skuteczną integrację online oraz masę
gigabajtów miejsca na Twoje pomysły! Chętnie o nich porozmawiamy. Twój
event zaczyna się dziś! Poznaj nasze programy, być może Cię zainspirują.

RADIO ONLINE

nowa siła łączenia

INFORMACJE

Stworzymy pierwsze w Waszej firmie radio
internetowe! To Wy zdecydujecie jaka muzyka tego
dnia będzie wybrzmiewać z waszych głośników.
Pojawią się muzyczne dedykacje, quizy dotyczące
historii firmy oraz wywiady z ciekawymi osobami
pracującymi
w
Waszej
organizacji.
Całość
prowadzona
będzie
przez
profesjonalnego
dziennikarza radiowego. Na specjalne życzenie
możemy transmitować do sieci obraz z wnętrza
studia.
Program z dużą interakcją
Grupa: bez ograniczeń
Platforma: stream VIMEO
Czas trwania: do 8h
Język: polski / angielski

POSTAW NA ...

teleturniej pełen emocji

INFORMACJE

Ten
teleturniej
dostarczy
pracownikom
Waszej
firmy
niezapomnianych wrażeń. Prowadzący Łukasz Nowicki poprowadzi
teleturniej związany z Waszą organizacją. Podczas zabawy
uczestnicy, podzieleni na grupy, będą odpowiadać na pytania z
wiedzy ogólnej oraz dotyczące znajomości firmy. Zwycięski zespół
otrzyma nagrodę, którą może przekazać wybranej organizacji
pożytku publicznego - dzięki temu spotkanie będzie miało wymiar
CSR-owy.
Program z dużą interakcją
Grupa: do 240 osób
Platforma: ZOOM, TEAMS
Czas trwania: 2h
Praca w 7-osobowych zespołach
Język: polski / angielski

ONLINE-OWE CZWARTKI
cykliczna nowość

INFORMACJE

Czy wiesz jakie zainteresowania mają Twoi
współpracownicy? Co lubią robić w wolnym czasie?
Online-owe Czwartki to cykl spotkań, w których to
pracownicy,
przy
pomocy
ankiety,
określają
tematykę warsztatów lub spotkań, w których
chcieliby wziąć udział. Opcji może być wiele,
począwszy od motywacyjnych spotkań ze znanymi
sportowcami lub gwiazdami po proste warsztaty np.
ogrodnicze, rękodzieła, kawowe itp.

Program z dużą interakcją
Grupa: do 240 osób
Platforma: ZOOM, TEAMS
Czas trwania: 1 - 2h
Język: polski / angielski

DEDYKOWANY ESCAPE R00M
Wyzwanie dla nowych pracowników

INFORMACJE

Przygotowaliśmy, przy współpracy z pracownikami działów
HR, nową koncepcję na kreatywny onboarding. Dedykowany
Escape Room to miejsce, w którym nowi pracownicy poprzez
zabawę, dowiedzą się o najważniejszych zagadnieniach
dotyczących charakteru i funkcjonowania Waszej organizacji.
Cel jest jeden: przerwać działanie tajemniczego laboratoriumjest to możliwe poprzez rozwiązanie szeregu zadań, w które
wplecione są informacje firmowe.
Wiemy jedno, pokolenie X z pewnością doceni to nowe
narzędzie.
Program z dużą interakcją
Grupa: sety po 6 osób
Platforma: ZOOM / TEAMS
Czas trwania: 1h
Język: polski / angielski

KONFERENCJA
ONLINE
przenieście Wasze spotkanie do świata online

INFORMACJE

Jak z sukcesem przenieść event do online? O czym
powinieneś pamiętać i na co zwrócić uwagę? Chcemy
opowiedzieć Ci o naszym doświadczeniu, przedstawić
możliwości i pokazać, że dobrze zrobiona konferencja online
pozwoli zrealizować Ci Twoje cele. Dlaczego wierzymy w takie
rozwiązania? Widzimy, że to zupełnie nowy kanał komunikacji,
który zostanie z naszymi klientami również po pandemii.
Zwiększa zasięgi i tworzy przestrzeń do kreatywnych spotkań.

Grupa: bez ograniczeń
Platforma: dedykowana strona wydarzenia
Czas trwania: do ustalenia
Język: polski / angielski

SPEED DATING WITH ENGLISH

nauka angielskich zwrotów przez zabawę

INFORMACJE

Czy Twoi współpracownicy niekomfortowo czują się, używając
języka angielskiego lub mają problem z przełamaniem się, aby
mówić płynnie? Speed dating with English to zabawna forma na
przełamanie wszystkich lęków i obaw. Nasz program poprowadzi
doświadczony lektor. Zajęcia będą dotyczyły konkretnego
słownictwa dedykowanego Waszej branży. Nie jest to tradycyjna
nauka języka, a interaktywna forma aktywności. Program ten
dedykujemy firmom, które mają dużą liczbę osób do
przeszkolenia. Tworzymy dla nich scenariusz, który uczy i
doskonali konkretne słownictwo.
Program z dużą interakcją
Platforma: ZOOM
Czas trwania: 1,5
Praca w 10-15 osobowych zespołach
Język: polski / angielski

HOTEL
WHY21
Gra szpiegowska dla ciekawskich
Kilka dni temu w pewnym hotelu dokonano zuchwałej kradzieży
drogocennego naszyjnika. Kto to zrobił? Czym dokonał włamania?
Gdzie ukrył cenny klejnot? Czy kierowała nim żądza wartościowego
przedmiotu, zew namiętności, a może rodzinna tajemnica? Kilku
podejrzanych ma motyw, ale sprawca jest tylko jeden. To Wy
zadecydujecie, o tym która z nich trafi za kratki. Bądźcie czujni!

INFORMACJE

Spy Game to nasz bestseller, w którym wzięło już udział ponad 10
000 uczestników! Efekt WOW gwarantowany.
Program z dużą interakcją
Grupa: do 240 osób
Platforma: ZOOM
Czas trwania: 2,5h
Praca w 7-osobowych zespołach
Język: polski / angielski

JUST
WIN
IT
Pojedynek umysłów
Just Win It to turniej firmowy online, który pokochacie!
Inspirowany popularnymi teleturniejami, pełen różnorodnych
wyzwań, które pochłoną Was bez pamięci!

INFORMACJE

Przed uczestnikami szereg różnych konkurencji, w których
liczyć będzie się udział każdego z członków zespołu.
Odkryjecie swoje talenty lub ujawnicie te, o których nie
mieliście pojęcia. Poznacie ciekawostki przeróżnych dziedzin!
Program z dużą interakcją
Grupa: do 180 osób
Platforma: ZOOM
Czas trwania: do 2,5h
Praca w 6-osobowych zespołach
Język: polski / angielski

WARSZTATY
kulinarne lub barmańskie

INFORMACJE

Witamy w najlepszej restauracji w okolicy! Wybierzcie z menu na co
macie ochotę, a niebawem zaserwujemy Wam warsztaty kulinarne.
Podczas nich samodzielnie wykonacie mistrzowskie danie lub
zaskakujące drinki. Nasi specjaliści: szef kuchni lub barman zdradzą
Wam znakomite przepisy i triki, za sprawą, których Wasze dania oraz
napoje wyróżniać będzie niepowtarzalny smak. Poznacie nowoczesne
trendy serwowania dań i napojów. Dociekliwi poznają odpowiedź na
każde pytanie!

Grupa: do 50 osób
Platforma: ZOOM
Czas trwania: 2h
Język: polski / angielski
Opcjonalnie: wysyłka produktów do domu

NIEODKRYTY ŚWIAT

przygoda dla odkrywców

INFORMACJE

Przeniesiemy Was w świat pełen różnorodności,
niezwykłych miejsc, zapachów i postaci. Podążycie śladami
charyzmatycznego
podróżnika
Williama
Fox’a
i
spróbujecie odnaleźć jego skarbu.
Tłem całej gry będą egzotyczne zakątki świata i
zagadkowe amulety. Nie zabraknie też złotych monet i
rywalizacji
między
drużynami.
Angażująca
podróż
zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom!
Program z dużą interakcją
Grupa: do 72 osób
Platforma: ZOOM
Czas trwania: 2,5h
Praca w 7-osobowych zespołach
Język: polski / angielski

Wieczór panieński, z przyjaciółmi w Las Vegas szybko
wymknął się spod kontroli. Zagubiony zegarek, brak
paszportu, obrączka na palcu, a przede wszystkim, brak
Panny Młodej…. To dopiero początek problemów!

INFORMACJE

Na szczęście zamożny Pan Młody, nie szczędzi w środkach i
wynajął zespół najlepszych detektywów z całego świata, aby
odnaleźć miłość swojego życia. Podczas gry wcielicie się w
ich rolę – odtwarzając wydarzenia minionej nocy,
spróbujecie dojść do prawdy i odnaleźć zaginioną kobietę.
Program z dużą interakcją
Grupa: do 72 osób
Platforma: ZOOM
Czas trwania: 2,5h
Praca w 6-osobowych zespołach
Język: polski / angielski

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU
mobile: 58 344 86 82
e-mail: hello@ikaevents.pl

Agencja Eventowa IKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Chrzanowskiego 34/2, 80-278 Gdańsk
tel.: +48 58 344 86 82
www.ikaevents.pl

