


DLACZEGO MY 

Jesteśmy zespołem doświadczonych pasjonatów od wielu lat 
obecnych na rynku marketingu korporacyjnego, eventów oraz 
mediów. 

Wiemy, że nasi Klienci oczekują od nas błyskawicznego działania, 
inicjatywy i wszechstronności.  
Rozumiemy zależność sprzedaży od skutecznego marketingu, dlatego 
dostarczamy rozwiązania marketingowe, które zawsze na pierwszym 
planie stawiają założenia biznesowe naszych Klientów. 

Tworzymy efektowne eventy – od ekskluzywnych gali, bankietów, 
jubileuszy, po otwarcia obiektów, premiery produktów czy imprezy 
integracyjne.  

Zajmujemy się także budowaniem wizerunku  
marki oraz nowoczesną komunikacją 
w świecie social mediów.  

Realizowanie wizji tworzonych wspólnie z   
Klientami to siła, która nas napędza. 

A co możemy zrobić dla Ciebie? 



BUSINESS EVENT 

kolarz'

Kompleksowo organizujemy spotkania z kluczowymi 
klientami lub partnerami biznesowymi, konferencje, 
kongresy, szkolenia, tym samym odciążając lub 
wyręczając naszych partnerów w absorbujących 
czynnościach, pozwalając im skupić się na 
merytorycznej stronie wydarzenia.  
Zapewniamy projekt i wykonanie scenografii, program 
spotkania opracowany na podstawie założeń i celu 
eventu, dobieramy najlepszą lokalizację oraz 
dostarczamy najnowsze zdobycze techniki eventowej.  
Możemy także pomóc w przygotowaniu części 
merytorycznej i zapewnić innowacyjny sposób 
prezentacji, która na długo pozostanie w pamięci. 
Waszym gościom natomiast zapewnimy komfortowy, 
szybki system rejestracj i dzięki specjalnie 
przygotowanej aplikacji i systemowi kart RFID. 



BUSINESS EVENT 

Możemy także zorganizować transport, konferansjerów, 
artystów oraz catering. 
Często działamy w trybie last minute lub short time, 
jednak na każdym etapie jesteśmy w centrum wydarzeń 
i reagujemy nawet na nieoczekiwane sytuacje oraz 
potrzeby partnerów. 
'

 

Zapewniamy: 
 

nagłośnienie sceniczne  
oświetlenie architektoniczne i sceniczne  
projekcje wielkoformatowe 
system realizacji wielokamerowej, projekcji i transmisji  
video  
system rejestracji RFID 
hologramy 
lasery 
ekrany wodne i parowe   
mapping scenograficzny i elewacyjny 
'



Zapewniamy: 
 

obecność przedstawicieli prasy 
przygotowanie i wykonanie graficznych elementów 
identyfikacyjnych 
oprawę multimedialną 
innowacyjne systemy prezentacji produktów 
scenografię i aranżację przestrzeni showroomu 
upominki dla gości 
 

Możemy także zaprosić dla Ciebie wybranych celbrytów. 

Bez względu na to czy chcesz pokazać nowy produkt czy hucznie 
otworzyć salon sprzedaży lub siedzibę, wiemy jak 
zaprezentować owoc Waszej pracy i wzbudzić zainteresowanie.  
 
Zróbmy z tego wydarzenia ceremonię i  dajmy dobry materiał 
prasie, by pisali z zachwytem, robili ciekawe zdjęcia i nagrali 
godziny filmów. 
Ważny moment w życiu Twojej firmy zostanie zauważony. Goście 
poczują się ważni, a konkurencja poważnie zaniepokojona. 

PRESS DAY 



Szukasz pomysłu na ciekawy wyjazd dla 
pracowników Twojej firmy?  Powiedz nam 
czego oczekujesz.  
Proponujemy gry scenariuszowe lub terenowe, 
aktywności na lądzie i wodzie. Liczy się praca 
zespołowa i logiczne myślenie. Nie brakuje 
natomiast przyjaznej rywalizacji, odpowiedniej 
dawki adrenaliny i dobrej zabawy.  
Proponowane przez nas programy  to okazja do 
poprawy komunikacji w zespole i lepszego 
poznania potencja łu drzemiącego w 
uczestnikach.  

TEAM BUILDING 



Dzień pełen wrażeń i wysiłku podczas team buildingu czy szkolenia możemy zakończyć ciekawym 
wieczorem tematycznym .  
Atrakcyjna forma warsztatów to także sposób na budowanie relacji w grupie. 
Możesz poczuć się jak DJ na słonecznej Ibizie, znany fotograf na sesji do ekskluzywnego magazynu 
mody, młody czarodziej ze szkoły w Hogwarcie lub bliski przyjaciel Janis Joplin oraz jej kumpli 
hipisów. 

Wieczory tematyczne: 
 

w komunie z hipisami 
laboratorium chemiczne 

wieczór kubański 
kasyno 

noc horroru 
gala oskarowa 

noc iluzji 
 

Pokazy i warsztaty: 
 

barmański 
dj- skie  

fotograficzne 
kulinarne 

chemiczne 
iluzji 

IMPREZY  
TEMATYCZNE  



ONLINE MARKETING 
SOCIAL MEDIA 

Zakres naszych działań: 
 
Prowadzenie profili 
Moderacja 
Obsługa klienta w mediach społecznościowych 
Budowanie strategii w społecznościach 
Optymalizacja, budowanie grup docelowych 
Reklama Google AdWords 
Marketing Szeptany, Wirusowy 

Podaj nam powód dla którego chcesz zrezygnować z 
dotarcia do 13 milionów aktywnych użytkowników Social 
Media w Polsce. 
Przygotujemy dla Ciebie strategie, omówimy ją i 
rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.  
 



Fotografia w biznesie to jeden z kluczowych 
elementów świadomego budowania 
wizerunku firmy.  W oparciu o reguły 
kompozycji i wiedzę o oddziaływaniu obrazu, 
pozwala precyzyjnie kierować komunikat do 
odbiorcy. Jakość fotografii może być 
nieświadomą zachętą lub barierą w 
nawiązywaniu kontaktu biznesowego.   

FOTOGRAFIA 
BIZNESOWA 

Portretowa 
Eventowa 

Produktowa 
Wirtualne spacery 



Korporacyjne produkcje filmowe to jeden      
z ważnych elementów  wizerunkowych firmy. 
Profesjonalne przygotowanie scenariusza, 
zdjęcia oddające charakter produkcji                 
i odpowiednia sceneria to elementy, o które 
szczególnie dbamy podczas realizacji.  
Każdy nagrany materia ł poddajemy 
skrupulatnej analizie, a postprodukcję 
opieramy na indywidualnych wytycznych         
z wykorzystaniem najnowszych trendów          
i  możliwości technicznych. 
Nagrywamy za pomocą apratów i kamer Full 
HD, także z powietrza z wykorzystaniem 
dronów. 
 
 

PRODUKCJA VIDEO 

Eventowa 
Reklamowa 
Produktowa 

Wizerunkowa 
Filmy Viralowe 

Filmy instruktażowe 
Transmisje internetowe 



SPRZĘT EVENTOWY 
Dysponujemy zapleczem sprzętowym, dzięki któremu 
sprostasz wymaganiom jakie artyści stawiają w swoich 
riderach technicznych. Posiadamy także innowacyjne 
technologie, dostępne tylko u nas. 
Wraz ze sprzętem oferujemy obsługę techniczną. 
Możemy nagłośnić, oświetlić, dostarczyć nośniki 
multimediów na każdą konferencję, bankiet czy nawet 
duży koncert w plenerze.  
 
 
Oferujemy: 
 
Ekrany projekcyjne, bezszwowe, ledowe, LCD 
Projektory multimedialne  
Interaktywne ekrany wodne i parowe 
Systemy holograficzne 
Nagłośnienie konferencyjne i estradowe 
Oświetlenie architektoniczne i sceniczne 
Systemy do realizacji video 
Interaktywne stoły i gabloty multimedialne 
Greenboxy i fotobudki 



KOSZE 
PODARUNKOWE 

Wiemy jak ważne jest, by prezent był atrakcyjny 
nie tylko wizualnie, ale także w swojej 
zawartości. Dlatego nasze kosze podarunkowe 
to przede wszystkim produkty najwyższej 
jakości. Artykuły pozyskujemy u źródła, a więc 
sprowadzamy produkty często niedostępne w 
powszechnym obrocie w Polsce. Wyjątek 
stanowią nasze zestawy regionalne od 
lokalnych producentów, oferujących wyroby 
produkowane wg staropolskich receptur.  
Dużo uwagi poświęcamy także odpowiedniej 
oprawie. Nasze kosze to nie tylko wiklina jak 
sugeruje nazwa. To także eleganckie drewniane 
lub welurowe pudełka – każde dobrane 
odpowiednio do swojej zawartości. 
Oprócz wyjątkowego prezentu oferujemy także 
dostawę kurierską. 



ZAUFALI NAM 

W ciągu istnienia naszej agencji mieliśmy okazję pracować dla wielu polskich i zagranicznych firm. Bez względu na wielkość projektu - zawsze 
dawaliśmy i dajemy z siebie maksimum zaangażowania i pasji, dostarczając realizacje na najwyższym poziomie.   

 
Oto kilka wybranych marek, którymi możemy się pochwalić. 



ASUS | IEM 2015 KATOWICE 
organizacja imprez towarzyszących 

MENU'WYBRANE'REALIZACJE'



ASUS | IEM 2015 KATOWICE 
 

XKOM – około 15 000 odwiedzających  
18  Turniejów w GRID 

ALSEN – około 6 500 odwiedzających 
18 Turniejów w GRID 

INTEL | INSIDE THE FUTURE 
spotkanie z partnerami – projekt i realizacja – 360 osób  



TELEWIZJA POLSKA | GALA VIP 
realizacja video 



ORANGE | SPOTKANIE PARTNERÓW 
wizualizacja i projekcja  



ABBA | SALA KONGRESOWA 
projekcja i realizacja wideo 



mailto:info@mktgroup.pl
www.mktgroup.pl
https://www.facebook.com/mktgrouppl
https://www.linkedin.com/company/10052993?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10052993%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1443005978294%2Ctas%3Amkt%20group%20
facebook.com/mktgrouppl
https://instagram.com/mkt_group
https://goo.gl/iIbdB5


Zapraszamy do współpracy przy organizacji wyjątkowych, 
zapadających w pamięć spotkań biznesowych, premier 
produktów, konferencji, gali, imprez integracyjnych. 
 
Jeśli chcesz zaistnieć lub poprawić swoją komunikację w 
Internecie, potrzebujesz obsługi lub pomocy w prowadzeniu 
Facebooka i innych portali społecznościowych, nowej  
strony www, reklamy lub choćby profesjonalnej sesji 
zdjęciowej Twojego zespołu,   
 
porozmawiajmy o tym. 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 




