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Agencja Eventowa IKA to 20 lat
doświadczenia. Można to przeliczyć na

kilka tysięcy spotkań. Każde z nich
nauczyło nas czegoś nowego.

Eventy organizujemy kompleksowo –
powiedz czego oczekujesz, a my

zorganizujemy wszystko za Ciebie.

Troszczymy się o każdy szczegół –
wszystkie eventy traktowane są przez

nas indywidualnie.

Wiemy, że dana impreza zdarza się
tylko raz – dbamy o to, by stanowiła

niepowtarzalne przeżycie.

Nasze doświadczenie nauczyło nas
również tego, że nie wszystko można

przewidzieć – wykształciło to
umiejętność reagowania na
niezaplanowane sytuacje.



Jakie masz możliwości? 
Święta to czas spotkań! Wiemy, że wiele firm chce go uczcić w gronie
swoich pracowników. Z tego powodu stworzyliśmy ciekawe propozycje
dopasowane do różnorodnych grup. 

Dzieci - nasze propozycje zabaw świątecznych dla dzieci
pracowników, dają możliwość zarówno na spotkanie,
najmłodszych uczestników ze Świętym Mikołajem, jak i zabawę z
elfami oraz warsztaty plastyczne.

Spotkanie firmowe - w naszej ofercie znajdziesz zarówno
propozycje na kameralne firmowe święta jak i na rozbudowane
zimowe gale.
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Paczki świąteczne - przygotowaliśmy personalizowane zestawy
prezentów świątecznych dla pracowników oraz ich dzieci, a także
Twoich kontrahentów - dostępne na terenie całej Polski i Europy.



Wybierz pomysł!



Warsztaty świąteczne

tworzenia stroików i wieńców świątecznych,
komponowania lasu w słoiku, 
malowania tuszem alkoholowym,
przygotowywania kartek świątecznych,
robienia świec sojowych,
linorytu.

Grudzień to okres zachęcający do sprawdzenia swoich sił w
przygotowaniu ozdób i różnorodnych produktów handmade.

Poznaj tajniki:
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Razem z profesjonalnymi prowadzącymi poczujesz świąteczną wenę i
zaskoczysz swoich najbliższych nowymi umiejętnościami!
Warsztaty te możemy zorganizować w przeznaczonym do tego miejscu lub u
Ciebie w biurze. Są one świetnym wstępem do uroczystej kolacji. Czas
trwania warsztatów oraz liczba jego uczestników zależy od miejsca oraz
wybranego tematu. Można je również zorganizować w formie on-line.



Zimowe
teleturnieje

Wieczór teleturniejów, w zimowej odsłonie, to ciekawy
sposób na integrację zespołów. Podczas wydarzenia
poprowadzimy 4 kultowe teleturnieje, które skradły serca
Polaków. Zainspirowani Familiadą, Kalamburami, Jaka to
melodia, czy Kocham Cię Zimo przeniesiemy
uczestników w świat programów telewizyjnych i
sprawdzimy ich wiedzę z zakresu  zwyczajów
świątecznych, popkultury, tradycyjnych potraw oraz
sportów zimowych.

Podczas zabawy, uczestnicy zostaną podzieleni na
zespoły rywalizujące ze sobą o tytuł ekspertów świąt.
Zimowe teleturnieje trwają około 2 godzin a ilość
uczestników może wynieść nawet 150 osób. 



Zimowy wieczór w Jagatówce

świąteczną kolację w postaci bufetu,
warsztaty do wyboru: tworzenia wieńców lub degustacji zimowych nalewek i serów,
fotobudkę ze świątecznymi swetrami i ozdobami,
klimatyczną muzykę oraz scenografię.

Od początku grudnia Jagatówka (okolice Trójmiasta) zaprezentuje się w świątecznej odsłonie. Urokliwy leśny dworek zaprosi do
spędzenia czasu przy  świątecznie ozdobionym kominku. Zapach świerkowych gałęzi i pierników oraz blask światełek sprawią, że
goście poczują tutaj atmosferę prawdziwych świąt. I właśnie w tej klimatycznej scenerii realizujemy nasz zimowy, 3 godzinny program,
który jest gotową kompleksową propozycją na firmowe podsumowanie roku, a w nim: 

Pakiet ten dedykowany jest dla grup 40 - 60 osób, a poszczególne opcje zawsze możemy spersonalizować.
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Christmas Party

scena z ciekawym programem artystycznym, 
różnorodne punkty fakultatywne sprzyjające dobrej
zabawie w świątecznym klimacie
warsztaty rękodzieła. 
dyskoteka w świątecznym klimacie

Christmas Party to ciepłe spotkanie okraszone humorem w
towarzystwie świątecznej muzyki i niespotykanych atrakcji.
Czekają na Ciebie liczne warsztaty i quizy o zimowej tematyce,
tańce do największych świątecznych przebojów oraz konkurs
na najlepsze grudniowe przebranie.

Christmas party to: 

Christmas Party jest wydarzeniem wieczornym, które trwa od 4
do 6 godzin, przeznaczone dla grup od 50 do 2000 osób.
Opiera się na dobrej atmosferze i zabawie.



Winter gala
Winter Gala to doskonały pomysł na podsumowanie
wszystkich osiągnięć, które nie były by możliwe gdyby
nie Twoi pracownicy.
Dołącz do galowego wieczoru, pełnego elegancji  i
zimowej scenografii. 

Nie zabraknie tam miejsca na wręczenie nagród i
upominków a całość będzie prowadził konferansjer
wraz z DJem. Oficjalne przemówienia będą
przeplatane pokazami czy występem wybranej
gwiazdy.



Świąteczna integracja on-line
Poza integracją na żywo przygotowaliśmy również dwie opcje on-line.
Winter Challenge to turniej firmowy online, który pokochacie jak Święta! Inspirowany popularnymi teleturniejami, pełen różnorodnych
wyzwań, które pochłoną Was bez pamięci! 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.

Spy Game to nasz bestseller, który w grudniu dostępny jest w świątecznej oprawie. Podczas zimowego weekendu w pewnym hotelu
dokonano zuchwałej kradzieży drogocennego naszyjnika. Kto to zrobił? Krzątające się pokojówki w strojach elfów, a może elektryk
przebrany za Mikołaja? Znajdź odpowiedź i baw się razem ze swoimi pracownikami.
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Firmowe mikołajki
Okres okołoświąteczny to także idealna okazja do
zorganizowania zabawy dla dzieci pracowników.
Obowiązkowym elementem takiego wydarzenia jest
oczywiście spotkanie z samym Św. Mikołajem oraz
jego pomocnikami - Śnieżynkami i Elfami. Rozdawanie
upominków, zabawa taneczna oraz wspólne gry i
zabawy, to tylko część organizowanych atrakcji!
Prowadzimy także różnorodne warsztaty plastyczne,
podczas których najmłodsi mogą własnoręcznie
wykonać ozdoby choinkowe, stroiki czy udekorować
pierniczki. Wszystko po to, aby poczuć magię Świąt.

Firmowe Mikołajki to atrakcja przeznaczona dla
grupy od 30 do 2000 dzieci w wieku do 11 roku życia.



Warsztaty
kulinarne

Nasza propozycja to warsztaty kulinarne dla firm.  Jest
to wyjątkowe spotkanie integracyjne, podczas którego
uczestnicy zdobędą szansę by samodzielnie
przygotować unikalne świąteczne dania lub poznać
orientalne smaki prosto z Wietnamu, Tajlandii i Chin.
Warsztaty kulinarne to zajęcia podczas których
uczestnicy aktywnie ze sobą współpracują dzięki czemu
stają się jednym doskonale zorganizowanym zespołem.

Warsztaty te można zorganizować zarówno u Ciebie w
biurze jak i dedykowanej przestrzeni. Czas trwania to 3
godziny a maksymalna ilość osób, które mogą w nich
uczestniczyć to 35.



Zimowe
Szaleństwo

Spróbuj swoich sił w zimowym szaleństwie podczas
rywalizacji o puchar Zimy!
To perfekcyjna forma rozrywki i integracji zespołowej.

Program ten jest przystosowany do imprez
wieczornych. Bazuje on na animacjach i konkursach
z udziałem grup oraz wyłonieniu najlepszej z nich
poprzez zdobycie największej ilości zimowych gwiazd.
Dostosuj odpowiednie zadania pod swój zespół i
sprawdź swoje siły podczas przechodzenia przez
komin, rzutów świąteczną skarpetą i biegiem w
potrójnym swetrze. Program dedykowany dla grup do
100 osób.



Świąteczny

kalendarz atrakcji
Każdego dnia od 1 do 23 grudnia, podczas świątecznego
odliczania, w biurze czeka na Was inna atrakcja. W
wyznaczonym miejscu w firmie zawiśnie kalendarz
adwentowy, w którym uczestnicy codziennie będą
odkrywać nową aktywność, taką jak: Joga, Zumba,
warsztaty kulinarne, zajęcia z trenerem personalnym,
dietetykiem, piłkarzyki XXL, poczęstunki i podarunki.
Wszystko to wprowadzi firmę w świąteczny klimat.

Kalendarz atrakcji można dostosować zarówno do
Twoich wymagań i przestrzeni firmowej.



Firmowa paczka

dostarczamy na terenie całej Polski i Europy,
dostarczamy na adresy prywatne pracowników
lub paczkomatów InPost,
przygotowujemy firmową personalizację
(branding),
komponujemy również zestawy prezentowe dla
dzieci pracowników (przy liczbie 1000 paczek
podział zgodnie z grupą wiekową).

Zajmujemy się kompleksowym komponowaniem i
wysyłką świątecznych zestawów prezentowych dla
pracowników. Nasze paczki:



mobile: +48 58 344 86 82
e-mail: hello@ikaevents.pl

Agencja Eventowa IKA Sp. z o.o. Sp. K
ul. B. Chrzanowskiego 34/2, 80-278 Gdańsk

www.ikaevents.pl


