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10 sposobów na
firmowe Swieta
online
AGENCJA EVENTOWA IKA

Agencja Eventowa IKA
ZAUFAJ NAM I O NIC SIĘ NIE MARTW EVENTY
TWORZYMY Z PASJĄ OD PONAD 20 LAT!
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.
Ponad 20 lat doświadczenia nauczyło nas, że nie wszystko
można przewidzieć – wykształciło to umiejętność
reagowania na niezaplanowane sytuacje.

Wybierz dla kogo!
Święta to czas spotkań! Wiemy ze każda z firm ma swoje tradycje i
dlatego stworzyliśmy pakiet różnych propozycji dedykowanych
różnym grupom odbiorców!
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Twoi pracownicy - Poznaj nasze propozycje na kameralne
spotkania zespołów i gale świąteczne dla całej firmy.
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Dzieci - Każdy chciałaby porozmawiać ze Świętym
Mikołajem. U nas to możliwe! Online bazujący na dużej
interakcji i energii małych odkrywców. Wiemy jak to się robi,
jesteśmy twórcami Wielkiej Fabryki Elfów, którą co roku
odwiedza kilkanaście tysięcy dzieci.
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Wybierz narzedzie!
Przeprowadzimy Cię przez meandry techniczne
wydarzenia. Od wyboru platformy, studia
wirtualnego
poprzez
przygotowanie
sceny,
streaming i dobór prelegentów, którzy będą
występować. Pracujesz z profesjonalistami.
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Mamy 10 GOTOWYCH sposobów na święta oraz masę
gigabajtów miejsca na Twoje pomysły! Z chęcią o nich
porozmawiamy. Startujemy! Poznaj nasze programy
może Cię zainspirują.
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Swieta w hotelu
WHY 21

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?
Atmosfera
tylko
Program z dużą interakcją
pozornie
jest
Grupa: do 240 osób
świąteczna, bo od tej
Platforma: ZOOM
pory wszyscy patrzą
Czas trwania: 2h
na siebie podejrzliwie.
Praca w ok. 7-osobowych zespołach
Spy Game to nasz
Język polski i angielski
bestseller, który w
grudniu dostępny jest
Cena od 85zł + 23% VAT/os.
w
świątecznej
oprawie.
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Swiateczny
escape room
Prezenty gotowe, renifery gotowe, oooł.. nie ma sań! Czy uda
Wam się je odnaleźć i tym samym uratować Święta? W pokoju
Mikołaja znajduje się 10 puzzli. Waszym zadaniem jest je
odnaleźć i odpowiednio ułożyć. Niezwykle ciepłe wnętrza
mikołajowej
chatki
Program z dużą interakcją
skrywają zagadki, które
Grupa: sety po 7 osób
będą
nie
lada
Platforma: ZOOM
wyzwaniem dla całych
Czas trwania: 1h
rodzin. Brzmi jak bajka?
Język polski i angielski
Jest jeden haczyk – na
wykonanie zadania jest
Cena od 249zł + 23% VAT/pokój
tylko godzina.

Winter Challenge
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.

Program z dużą interakcją
Grupa: do140 osób
Platforma: ZOOM
Czas trwania: do 2h
Praca w 6-osobowych zespołach
Język polski i angielski
Cena od 85zł + 23% VAT/os.
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Swieta last minute

Co jesteście w stanie zrobić by uratować świąteczny event w
firmowym gronie? Uczestnicy dowiadują się, że Christmas party
jest zagrożone! Do wykonania na ostatnią chwilę zostało kilka
zadań,
a
Program z dużą interakcją
pojawiające
się
Grupa: do 140 osób
problemy
Platforma: ZOOM
spowodują
nagłe
Czas trwania: 2h
zwroty akcji podczas
Praca w 6-osobowych zespołach
gry. Czasu niewiele
Język polski i angielski
- trzeba działać!
Cena od 85zł + 23% VAT/os.
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Zycznenia prosto
z bieguna
W tym roku Magia Świąt pozwoli nam na spotkanie z samym
Świętym Mikołajem w Waszym domu. Prosto z bieguna, a
będąc precyzyjnym z profesjonalnego studia przemówi do
Was Święty Mikołaj. Wręczy nagrody, podziękuje za
pracowitość i zaangażowanie. To będzie niezywkłe
wydarzenie. A jeżeli
Grupa: do 500 osób
stwierdzicie, że Wasz
Platforma: ZOOM
szef był dobry w tym
Czas trwania: do 2 h
roku,
możemy
go
Język polski i angielski
zaprosić do domu
Mikołaja i on również
Cena od 3 500zł + 23% VAT
dołączy się do życzeń.
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Swiateczne specjały
warsztat kulinarny

Nieważne gdzie jesteś i tak możesz wziąć udział w
kulinarnym warsztacie "Świąteczne specjały". W te Święta
nie tylko karp i pierogi mogą zagościć na Twoim stole.
Zainspirujemy Cię do
Grupa: do 200 osób
przygotowania
Czas trwania: 2h
prawdziwych dzieł
Platforma: ZOOM
sztuki. Pogotujemy,
porozmawiamy,
Cena od 4 500zł + 23% VAT
pobędziemy razem.
(prowadzący + streaming)
Pokażemy
Wam
Opcjonalnie: wysyłka boxów
Święta od kuchni.
z produktami do domu
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Swiateczne DIY

Wybierzcie termin i to co chcecie przygotować. Bombki na
milion sposobów: drewniane, tiulowe lub akrylowe, a może
wieńce na drzwi? Wybierz opcję, odbierz paczkę od kuriera
i przygotuj sobie
Grupa: do 50 osób
kubek
ciepłej
Platforma: ZOOM
herbaty. Warsztaty
Czas trwania: do 2 h
to
spotkanie
z
Język polski i angielski
pasjonatami,
ale
również przestrzeń
Cena od 2 500zł + 23% VAT - pokaz
do rozmowy w
95zł + 23% VAT/os - materiały
świątecznej
wraz z wysyłką do domu
atmosferze :)

Degustacja alkoholu
Degustacja to pobudzenie wszystkich zmysłów i niezwykła
przyjemność odkrywania nieznanego. Trunki z całego świata są
wyjątkową okazją do poznania różnorodności aromatów
i smaków oraz do
Grupa: do 100 osób
odnalezienia
Platforma: ZOOM
ulubionego
stylu.
Czas trwania: 1,5h
Prowadzący inspiruje
Język polski i angielski
uczestników
do
samodzielnego
Cena od 2 900zł + 23% VAT - pokaz
rozpoczęcia
105zł + 23% VAT/os.- pakiet
przygody z winem
degustacyjny wysyłany uczestnikom
lub whisky.
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Wielka Fabryka Elfów
Online - wejscie grupowe
Już po raz kolejny, zapraszamy do zabawy w świątecznym
klimacie w pełni bezpiecznych warunkach! Elfy, na specjalne
życzenie Świętego Mikołaja, spotkają się z najmłodszymi i
podzielą się swoimi ulubionymi zabawami! Dzieci w grupach
ok. 20 osobowych,
Wejście grupowe
podczas spotkania
Grupa: 20 osób
online spędzą ok.
Platforma: ZOOM
25
minut
na
Czas trwania: 25 min zabawy
zabawie z Elfem
oraz porozmawiają
Cena od 285zł + 23%VAT/grupa
z samym Św.
https://gdansk.wielkafabrykaelfow.pl/
Mikołajem!

Wielka Fabryka Elfów
Online - rozmowa
z Mikołajem
Połączcie się na żywo prosto ze swojego domu ze Św. Mikołajem!
Przed wydarzeniem wypełnijcie list, w którym napiszecie nam o
wymarzonych przez Wasze pociechy prezentach.
Przekażcie
sekretną
wiadomość Mikołajowi –
gdzie ukryjecie prezent
prezent w Waszym domu.
Mikołaj
podczas
12minutowej
rozmowy
przekaże miejsce ukrycia
prezentu oraz porozmawia
o prezentach zawartych w
liście.

Spotkanie w cztery oczy z Mikołajem
Grupa: jeden bilet to jedno urządzenie
z dowolną ilością uczestników.
Wiek: dzieci 3+
Platforma: ZOOM
Czas trwania: 12 min zabawy
Cena od 40zł + 23% VAT/dziecko
https://gdansk.wielkafabrykaelfow.pl/

Firmowa paczka.pl
Święta nie mogą odbyć się bez prezentów. Analizując gusta
naszych
klientów
stworzyliśmy
autorskie
pakiety,
dedykowane różnym grupom odbiorców. Poznaj nasze boxy
i dowiedz się jak
Wysyłka prezentów świątecznych
możemy
je
Ilość paczek: bez limitu
spersonalizować
Wysyłka: do siedziby firmy lub
dodając logo i
bezpośrednio do pracowników
życzenia.
Kompleksowo
Cena od 75zł + 23% VAT/paczka
zajmujemy
się
https://firmowapaczka.pl/
obsługą wysyłki.

Zapraszamy do kontaktu
mail: hello@ikaevents.pl
mobile: +48 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

