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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.

Nasz 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 każda z 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 czy warsztaty plastyczne.

Spotkanie firmowe - w naszej ofercie znajdziesz zarówno

propozycje na kameralne firmowe święta jak i na rozbudowane

zimowe gale.
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Wybierz pomysł!



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

Dostosowując się do Waszych potrzeb, prowadzimy warsztaty tworzenia wielu świątecznych ozdób (np. stroiki, wieńce czy bombki)

oraz naturalnych kosmetyków i świeczek. Firmowe spotkanie i wspólne tworzenie wyjątkowych przedmiotów będzie doskonałą okazją

do odkrycia nowych pasji, a także komfortową przestrzenią do rozmowy. 



Zimowe
teleturnieje

Wieczór teleturniejów, w zimowej odsłonie, to ciekawy

sposób na integrację niewielkich zespołów. Podczas

wydarzenia poprowadzimy 3 kultowe teleturnieje,

które skradły serca Polaków. Zainspirowani Familiadą,

Kalamburami oraz Kocham Cię Polsko przeniesiemy

uczestników w świat programów telewizyjnych i

sprawdzimy ich wiedzę z zakresu multinarodowych

zwyczajów świątecznych, pop kultury, tradycyjnych

potraw oraz sportów zimowych.

Podczas zabawy, uczestnicy zostaną podzieleni na

zespoły rywalizujące ze sobą o tytuł ekspertów świąt. 



Spotkanie świąteczne
Firmowe spotkania świąteczne to wspaniała okazja do

wspólnego spędzenia czasu w kameralnym gronie

współpracowników. Podczas wydarzenia organizujemy

różnorodne atrakcje. Mogą być to zarówno gry

zręcznościowe, zabawy ruchowe, jak i warsztaty i degustacje.

Wszystko po to, aby sprostać Waszym wymaganiom i sprawić,

aby impreza była dostosowana do potrzeb Waszej grupy. 



Winter party
Jeśli marzycie o imprezie z rozmachem, najlepszym

wyborem będzie zimowa gala. Powiedzcie nam o

swoich oczekiwaniach, a my przygotujemy

dedykowaną ofertę podkreślającą wyjątkowy

charakter Waszej firmy. Podczas wydarzenia tej rangi,

poza atrakcjami i warsztatami, proponujemy także:

pokazy różnorodnych artystów, koncerty oraz

bogatą scenografię. Takie wydarzenie będzie

wyjątkowym zakończeniem roku i na długo

pozostanie w pamięci uczestników!



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.



Great New Year
Gala noworoczna jest programem dedykowanym

grupom, które chcą zorganizować eleganckie

wydarzenie podsumowujące sukcesy minionego roku,

nagrodzić pracowników i bawić się w doborowym

towarzystwie. Wysublimowana scenografia,

rozbudowana scena, na której zagoszczą

profesjonalni artyści, i szereg klimatycznych atrakcji,

to tylko część z tego, co możemy zaoferować. 

Tworzymy zindywidualizowane oferty, dopasowane

do potrzeb Waszej grupy. Efektem jest

niezapomniane wydarzenie, które daje uczestnikom

energię na cały następny rok. 



Wielka
 Fabryka Elfów

Wielka Fabryka Elfów to miejsce, gdzie spełniają się

dziecięce marzenia. W tym roku, na fabularną zabawę

w świątecznym klimacie, zapraszamy do Katowic i

Warszawy. Podczas dwu godzinnego spotkania, dzieci

wezmą udział w szeregu zadań, dążąc do

rozwiązania zagadki.  Pod opieką Elfa będą

uczestniczyć zarówno w aktywnościach ruchowych,

zadaniach na współpracę oraz napiszą list do

Świętego Mikołaja. Wszystko po to, aby uratować

tegoroczne święta. Zwieńczeniem ich sukcesu będzie

spotkanie z samym Św. Mikołajem.



Firmowa paczka
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

możemy je spersonalizować dodając logo i

życzenia. Kompleksowo zajmujemy się obsługą

wysyłki. 

https://firmowapaczka.pl/

https://firmowapaczka.pl/
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e-mail: hello@ikaevents.pl
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