CZAS NA EVENT!
KATALOG PROPOZYCJI EVENTOWYCH

Agencja Eventowa IKA

AGENCJA
EVENTOWA IKA
Nasza firma 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.
Nasz doświadczenie nauczyło nas również tego, że nie
wszystko

można

przewidzieć

–

wykształciło

umiejętność reagowania na niezaplanowane sytuacje.

to

W NASZYM
KATALOGU
Przed Wami katalog z naszymi gotowymi realizacjami.
Scenariusze podzieliliśmy na sekcje, dzięki czemu łatwo
odnajdziecie to co Was najbardziej interesuje. Katalog
pomoże Wam wybrać imprezę, która będzie odpowiednia
dla Waszego zespołu, pory roku i adekwatna do rodzaju
spotkania. W katalogu znajdziesz:
Pikniki i Festiwale
Programy integracyjne
Imprezy wieczorne
Przykłady rozbudowanych wydarzeń

Wydarzenia traktujemy kompleksowo. Interesują nas tylko optymalne rozwiązania. Wykorzystujemy nasze know-how,
które zdobyliśmy na tysiącach eventów. Przy nowych koncepcjach przestrzegamy "dobrych praktyk eventowych".

O co dbamy?
Spójną komunikację
i promocję wydarzenia.
Zarządzanie eventem
przed, w trakcie i po
jego zakończeniu.

Catering

Logistykę
Lokalizację
Atrakcje
Dokumentację przy
imprezach masowych.
Scenę

Kreację nowych
scenariuszy.

Warsztaty

Scenografię

PIKNIKI
I FESTIWALE
Od maja do końca września króluje sezon
piknikowy. Jest to format uwielbiany przez
pracowników, ponieważ kojarzy się z chilloutem i
luzem, piękną pogodą i bajkową atmosferą. W
katalogu przedstawiamy kilka przykładowych
haseł, które sprawią, że idea pikniku jest spójna.
Możecie

być

organizacyjne

spokojni
i

o

logistyczne.

całe

zaplecze

Zajmiemy

się

miejscem, cateringiem, transportem, atrakcjami i
wariantem w razie pogorszenia pogody. Do
zobaczenia!

POZNAJ NASZE SPRAWDZONE
POMYSŁY NA PIKNIKI I
FESTIWALE
Summer Festival
Natural Party!
Take your time
Alicja w Krainie Czarów
Piknik na dzikim zachodzie
Przygoda w dżungli
Niedziela jak z bajki
Smart picnic
Możemy również zrealizować Twój
indywidualny pomysł.

OUTDOOR

DOROŚLI

SUMMER
FESTIVAL
Summer Fetival to lifestylowy piknik, na którym
królować będzie muzyka grana na żywo, zabawy i gry
ogrodowe,

dobre

jedzenie,

a

przede

wszystkim

pozytywna energia. To przestrzeń, gdzie każdy będzie
mógł

odnaleźć

swoją

pasję

i

spędzić

czas

w

inspirujący, dla siebie, sposób. Bardziej aktywnych
porwiemy do zmagań w różnych grach i zabawach, a
łasuchów

zaprosimy

do

skosztowania

lodów

robionych na miejscu, waty cukrowej oraz soków ze
świeżo wyciskanych owoców.

PIKNIKI I FESTIVALE

DZIECI

OUTDOOR

PRZYGODA
W DŻUNGLI
Wybierzemy się na drugi brzeg
Amazonki i przeżyjemy prawdziwą
przygodę w samym sercu dżungli.
Niczym Indiana Jones odkryjemy
tajemnicę zaginionego miasta i
poznamy niespotykane w innych
częściach świata świecące owady,
które

usiądą

nam

na

rękach.

Zaufany przewodnik zabierze nas
na leśną przygodę, a szamanka
namaluje na bladych twarzach
barwne

wzory

oraz

nauczy

swojego rękodzieła.

PIKNIKI I FESTIVALE

OUTDOOR

DZIECI

SMART PICNIC
Bystre

dzieci

wyzwań.

potrzebują

Otaczająca

ciekawych

nas

przyroda,

technologie, sztuka to wszystko może
być

ciekawe!

Podążamy

za

tym

potencjałem tworząc na pikniku strefy
tematyczne. Każda rozwija i pogłębia
inną pasję. Ten piknik to zderzenie z "nie
rób samodzielnie w domu” z bezpieczną
przestrzenią do fascynujących odkryć.
Podczas eventu możesz pod okiem
prowadzących przyjrzeć się tej nieco
szalonej aktywności z bliska, a nawet
przetestować

ją

na

sobie

samym.

Jednym słowem inspirujemy!

PIKNIKI I FESTIVALE

IMPREZY
INTEGRACYJNE
Dlaczego warto integrować zespoły? Bo się to
opłaca. Więzi, wspomnienia, relacje budują
zaangażowanie i przynależność do zespołu.
Nasze formaty nastawione są na pracę
zespołów

przy

różnych

aktywnościach.

Stwarzamy warunki do dobrej zabawy, które
pozwalają grupom poznać się z zupełnie innej,
mniej

oficjalnej

doświadczenie,

strony.
które

To

przekłada

niezwykłe
się

na

bardziej efektywne wykonywanie zadań w
pracy.

POZNAJ NASZE SPRAWDZONE
POMYSŁY NA IMPREZY
INTEGRACYJNE
Konstruktorzy
Reakcja łańcuchowa
Score drinko lauf
Olimpiada
Be like
Team mural
Choco village
Military day
Gra szpiegowska
Fun cars
Podróż dookoła świata
Wieczór teleturniejów
Gry miejskie
Budujemy budy
Nakręć się na pomaganie
Możemy również zrealizować Twój indywidualny pomysł.

IN/OUTDOOR

DOROŚLI

KONSTRUKTORZY
Konstruktorzy

to

program,

uczestnikach

chęć

który

współpracy,

pobudza

zaangażowanie,

w
a

przede wszystkim gwarantuje im dobrą zabawę.
Zadaniem zespołów jest budowa toru dla szklanej piłki.
Piłka powinna przebywać w nim jak najdłużej. Tor
powinien

składać

dostępnych

w

się

z

plastikowych

specjalnie

elementów,

przygotowanym

sklepie.

Elementy można ze sobą dowolnie łączyć. Zespół
przeprowadzając

liczne

próby

tworzy

najbardziej

optymalną konstrukcję. W celu pozyskania środków na
zakup elementów konstrukcji zespół wykonywać będzie
zadania zespołowe. O kolejności wykonywania zadań
zespół zdecyduje sam.

IMPREZY INTEGRACYJNE

IN/OUTDOOR

DOROŚLI

BE LIKE
To program dla osób, które zawsze marzyły o
tym, aby pojawić się w świetle reflektorów i
zaistnieć na popularnych bilbordach. Uczestnicy
wezmą udział w projekcie, który pobudzi ich
kreatywność i przełamie bariery. Połączymy ich
w

grupy,

których

zadaniem

będzie

odwzorowanie czterech znanych kadrów.
Realizacja będzie jednak ograniczona czasowo, dlatego ważna stanie się
umiejętność współpracy i podziału obowiązków. Każda grupa otrzyma w
pakiecie startowym materiały do tworzenia kostiumów i scenografii. Pokaz
wykonanych zdjęć uświetni finał, a zespół, który zbierze najwięcej głosów
otrzyma drobną nagrodę.
IMPREZY INTEGRACYJNE

DOROŚLI

INDOOR

GRA SZPIEGOWSKA
Czas zmierzyć się z prawdziwą zagadką! Uczestnicy spotkania wezmą
udział w tajnym śledztwie. Na kilka godzin przed ich przybyciem w
miejscu wydarzenia dokonano morderstwa...

Delikatna sprawa wymagać będzie dyskrecji, wzmożonej
ostrożności i szybkiego rozwiązania. Agenci z departamentu
poproszą pracowników, aby pomogli im w rozwiązaniu zagadki
tajemniczego

morderstwa.

W

związku

ze

zdarzeniem,

uczestnicy spotkania otrzymają legitymacje. Pozwolą im one
na dostęp do akt sprawy i zbadanie znalezionych materiałów.
IMPREZY INTEGRACYJNE

IN/OUTDOOR

DOROŚLI

WIECZÓR
TELETURNIEJÓW
Podczas całego spotkania uczestnicy wezmą udział w
kolejnych,

znanych

i

lubianych

teleturniejach,

które

dotychczas widzieliśmy tylko w telewizji! Zadawane podczas
zabawy pytania, często zadziwią i rozbawią uczestników. To
właśnie ten dzień, kiedy możemy sprawdzić swoją wiedzę
ogólną i poprowadzić drużynę do zwycięstwa!

IMPREZY INTEGRACYJNE

OUTDOOR

DOROŚLI

GRY MIEJSKIE
GDAŃSK NIEOCZYWIŚCIE, UCHWYĆ TO,
SOPOT MISSION, GDAŃSKI CARILLON
Gra

miejska

jest

świetnym

zwiedzanie

miasta

lub

konferencji.

Celem

takiego

sposobem

oderwanie

się

programu

na

aktywne

w

przerwie

jest

pokazanie

najbardziej fascynujących zakątków miasta oraz aktywne
spędzenie

czasu.

Wybierz

fabułę

detektywistyczną,

osadzoną w historii lub wymagającą od uczestników dużej
interakcji. W naszej ofercie programy:
Gdańsk Nieoczywiście,
Uchwyć to!
Sopot Mission
Gdański Carillon

IMPREZY INTEGRACYJNE

IMPREZY
WIECZORNE
Impreza wieczorna to przede wszystkim scena, światła i
parkiet. Do tego dodajemy historię, która przeplata się
przez wszystkie elementy: charakteryzację animatorów,
pokazy, scenografię i atrakcje. Nie ma dla nas różnicy czy
to 30, czy 1000 osób. Każde z tych wydarzeń jest
zrealizowane z dbałością o najdrobniejsze elementy. Ta
troska o szczegóły i fabułę sprawia, że nasi goście czują się
wyjątkowo. Zaproś swoich pracowników, aby stali się
częścią tej niezwykłej historii.

POZNAJ NASZE
SPRAWDZONE POMYSŁY
NA IMPREZY WIECZORNE
Great Gatsby
Disco Night
Casino Havana
Wieczór w Krainie Czarów
One night in Jungle
Morskie opowieści
Absurdy PRL-u
New York
Wieczór na dzikim zachodzie
Comics Party
Hollywood
New season...
Podróż dookoła świata
Możemy również zrealizować Twój indywidualny pomysł.

DISCO NIGHT
DISCO

to

szukanie

przede

kolorów

wszystkim
i

radość

przełamywanie

życia,

wszelkiej

sztampy. To zabawa z kiczem w tle, której
symbolami są pokaźne wąsy, afro na głowie i
polonez - obiekt westchnień całej dzielnicy.
Podczas tego wieczoru królem zostanie ten, kto
opanuje parkiet. Będziemy bawić się stylem,
który

śmieszy

i

przywołuje

wspomnienia

młodzieńczych lat. Bogata w atrakcje scena oraz
strefa z atrakcjami fakultatywnymi sprawią, że ta
impreza będzie niezapomniana!

IMPREZY WIECZORNE

WIECZÓR
W KRAINIE
CZARÓW
To na prawdę magiczny wieczór, podczas którego przeniesiemy
uczestników do fantazyjnej, pełnej kolorowej krainy. Jeśli
odważysz się wypić magiczny napój i przejść przez dziurkę od
klucza, może uda Ci się dogonić Królika i dostać zaproszenie na
herbatkę do Kapelusznika...
Jeśli masz odwagę pojawić się na tej zbzikowanej imprezie, to z
pewnością nie pożałujesz! Czy uda Ci się zachować równowagę
w Krainie Czarów, pokonać Czerwoną Królową i bezpiecznie
powrócić do rzeczywistości ukrytej po drugiej stronie lustra?
IMPREZY WIECZORNE

COMICS PARTY
Być może Superbohater, na co dzień siedzi
obok Ciebie i w przerwie na kawę leci na drugi
koniec świata, aby ratować czyjeś życie...
Podczas wieczoru odkryjemy karty. Pokażemy
kto jest kim i wyzwolimy w pracownikach
Supermoce!

Już

od

wejścia

uczestnicy

poczują niezwykłą aurę tego miejsca! Dźwięki
helikoptera,
dochodzące

światła
z

szperacza,

megafonu

komendy

utwierdzą

w

przekonaniu, że ta noc nie będzie należała do
spokojnych! Zajrzymy do podłego Arkham
Asylum oraz napijemy się drinka w Clubie
Gotham City! Pod osłoną nocy i pod okiem
superbohaterów

zmierzycie

się

z

10

wyzwaniami, które pokażą Wasze niezwykłe
talenty.
IMPREZY WIECZORNE

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
Adres email
hello@ikaevents.pl
Mobile
58 344 86 82

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

