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Konferencje, kongresy, wydarzenia specjalne

Eventy biznesowe, zjazdy, seminaria

Koncerty, bankiety, gale

Pokazy mody, produkcje filmowe

Targi i wystawy
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Eventy na FestiwalMarketingu.pl

Festiwal rośnie w siłę. Tegoroczna edycja to nie tylko rekordowa ilość 200 
wystawców, w tym 50 debiutantów, ale także największa dotychczas liczba 
zarejestrowanych zwiedzających. 

Po raz pierwszy w gronie wystawców Festiwalu pojawiły się także firmy 
i organizacje z branży eventowej oferujące m.in. przestrzeń na organiza-
cję eventów, usługi czy też sprzęt, które idealnie uzupełniają ofertę pro-
ducentów i importerów z branży reklamowej. Patronat nad wydarzeniem 
objęło Stowarzyszenie Branży Eventowej i portal Meeting Planer.pl.

W Państwa ręce oddajemy trzeci, premierowy katalog „Event”, poświęcony 
temu nowemu segmentowi naszej imprezy. Razem z katalogiem branży 
upominków reklamowych i katalogiem dostawców mediów i maszyn 
tworzą kompletną ofertę skierowaną dla całej branży reklamowej.

Katalog będzie kolportowany na FestiwalMarketingu.pl oraz z wrześnio-
wym wydaniem OOH magazine.

Już dzisiaj zapraszamy do kolejnej edycji.



EXPO XXI WARSZAWA
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
tel. 22 256 71 08
sales@expoxxi.pl 
www.expoxxi.pl

EXPO XXI Warszawa to profesjonalny partner w biznesie, oferujący najwyższej ja-
kości przestrzeń eventową do indywidualnej aranżacji oraz szereg usług dodat-
kowych związanych z organizacją wydarzeń specjalnych. Popularny obiekt gości 
w ciągu roku ponad 200 imprez, w tym wystawy, kongresy, konferencje, gale, po-
kazy mody, seminaria, bankiety, targi, imprezy kulturalne i sportowe oraz koncer-
ty. Rocznie EXPO XXI Warszawa odwiedza kilkaset tysięcy osób. Największym kapi-
tałem EXPO XXI jest doświadczenie i sprawdzony zespół specjalistów. Aby sprostać 
rosnącemu zainteresowaniu zagranicznych klientów, w 2014 roku utworzono tak-
że wydział specjalizujący się w pozyskiwaniu i obsłudze zagranicznych wydarzeń.

Główna część EXPO XXI została oddana do użytku we wrześniu 2001 roku, w 2009 
roku obiekt został rozbudowany o Halę nr 4. Obecnie EXPO XXI oferuje gościom 
ponad 20 000 m² specjalistycznej powierzchni, w tym 13 500 m² w czterech ha-
lach, 1 500 m² w ramach dziesięciu sal konferencyjnych i pokojów do rozmów 
oraz 5000 m² terenu ekspozycji zewnętrznej z parkingiem na 1500 samochodów. 
Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wysoki standard usług EXPO XXI potwierdzają organizacje branżowe, których 
obiekt jest członkiem: UFI, ICCA, Polska Izba Przemysłu Targowego, Warszawska  
Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Związek Praco-
dawców Warszawy i Mazowsza. EXPO XXI Warszawa należy do Sapphire Group  
Poland, właściciela spółek EXPO XXI, Blue Business Media i Sapphire Ventures.

BONIFACIO SPA & SPORT RESORT 
Bonifacio SPA & Sport Resort to wyjątkowy obiekt klubowo – konferencyjny ma-
lowniczo położony w samym sercu Pradoliny Wkry. Piękne widoki, przyjazny mi-
kroklimat, dziewiczy las i święty spokój zapewniają idealne warunki zarówno dla 
aktywnego rodzinnego wypoczynku jak i niebanalnych wyjazdów firmowych, 
podczas których główną rolę odgrywają sport i wszelkie aktywności na łonie natu-
ry. A wszystko to wprost na wyciągnięcie ręki, zaledwie 70 km od centrum Warsza-
wy z bardzo dogodnym i szybkim dojazdem.

www.hotelbonifacio.pl

CZARNY POTOK RESORT & SPA
Czarny Potok Resort & SPA to nowoczesne centrum hotelowo-konferencyjne 
w Krynicy-Zdroju, położone w malowniczej okolicy Beskidu Sądeckiego, u stóp 
Jaworzyny Krynickiej. Hotel zapewnia kompleksową i profesjonalną organizację 
eventów biznesowych oraz oferuje doskonałe warunki na wypoczynek rodzinny, 
za co nagradzany jest regularnie certyfikatem „Hotelu Przyjaznego Rodzinie”. Czar-
ny Potok oferuje gościom m.in.: 10 sal konferencyjnych, 4 restauracje, 237 komfor-
towych pokoi, w tym 2 apartamenty, ekskluzywne centrum SPA & Wellness z 11 
gabinetami SPA i salonem fryzjerskim, basen rekreacyjny, sale fitness, sauny, jacuzzi.

www.czarnypotok.com

POKOJE I APARTAMENTY  |  SALE KONFERENCYJNE | EVENTY I BANKIETY
ul. Okopowa 65, Warszawa | tel. 22 530 50 00  | www.mwr.com.pl
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MY WARSAW RESIDENCE
ul. Okopowa 65
01-042 Warszawa
tel. 22 530 50 00
info@mwr.com.pl
www.mwr.com.pl

Proponujemy organizację i obsługę: imprez firmowych i szkoleń, spotkań 
i negocjacji handlowych spotkań towarzyskich i integracyjnych.
Dla obsługi spotkań firmowych posiadamy: 2 sale konferencyjne do 100 
i 60 miejsc dla szkoleń, sala dla VIPów na 12 miejsc, możliwość wynajmu 
dowolnego sprzętu audio-wizualnego, możliwość zamówienia obsługi 
– hostess, pilotów, transportu, pomocy w organizacji innych stołecznych 
atrakcji.

Naszym Klientom zapewniamy wszelkie narzędzia do zorganizowania 
wyjątkowej imprezy firmowej lub uroczystości rodzinnej. Dzięki 
wypróbowanym partnerom oraz własnemu doświadczeniu możecie Państwo 
mieć pewność, że wybierając nas, powierzyliście swoją imprezę lub spotkanie 
profesjonalistom.
Specjalnością My Warsaw Residence są imprezy:
- Hawaii Party / Rio – specjalna tropikalna dekoracja w klubie na 300 osób
- Chicago lub Gangsta Party – impreza w stylu lat 20.
- Bal Maskowy – Wenecja lub Cannes na Salach Balowych.

Zapraszamy do komfortowego obiektu oferującego luksusowe pokoje 
i apartamenty. Posiadamy 49 pokoi w tym:
- 2 x Apartament Słoneczny
- 1 x Apartament Prezydencki
- 5 x Pokoi o podwyższonym standardzie z pokojami kąpielowymi.
Klientom udostępniamy saloniki biznesowe idealne na potrzeby rekrutacji.

Zapytanie: info@mwr.com.pl, tel. 22 530 50 00

HOLIDAY INN 
WARSZAWA JÓZEFÓW ****
Józefów, 05-420, ul. Telimeny 1
t: + 48 22 77 83 004
sales@holiday.aquila.pl 
www.holiday.aquila.pl 
www.facebook.com/HolidayInnWarszawaJozefow 

Holiday Inn w Józefowie należy do największej na świecie sieci hotelowej 
InterContinental Hotels Group (IHG). Jest sprawdzonym partnerem dla 
Organizatorów pobytów biznesowych oraz wydarzeń o charakterze 
rozrywkowym, sportowym czy medialnym. Usytuowanie hotelu zapewnia 
doskonałe połączenie komunikacyjne z centrum Warszawy i lotniskiem 
Chopina. 11 ha terenu zielonego wokół hotelu położonego na obrzeżach 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to wymarzone miejsce do organizacji 
pikników i imprez plenerowych do 2000 tysięcy osób.

Wielofunkcyjne przestrzenie konferencyjno - bankietowe w Holiday Inn 
w Józefowie są wyposażone w nowy, wysokiej klasy system AV i szybki 
Internet. Dowolnie je zaaranżujesz za sprawą mobilnych ścian i oświetlenia. 
Zapewniamy przestronne foyer dostosowane do stoisk ekspozycyjnych, 
system digital signage, elegancki Grill House i namiot, miejsce na ognisko, 
business center, kompleksową obsługę, a także bazę restauracyjno – 
noclegową. 

Na terenie hotelu jest, m.in.: największy na Mazowszu park linowy, pole 
golfowe ze strzelnicą i mini golfem, korty tenisowe, centrum wodnego relaksu 
czy prestiżowe SPA Kliniki La Perla. W ofercie rekreacyjnej oraz team buildingu 
dla firm proponujemy kilkadziesiąt ciekawych atrakcji, m.in.: loty balonem, 
escape room, skokochron, symulatory, gry strategiczne, kolacja w ciemności, 
występy artystyczne. 

HOTEL IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM
Hotel ibis Styles Wrocław Centrum oraz centrum konferencyjne Silver Conferen-
ce Center zostały otwarte w październiku 2014 a zlokalizowane są z budynku Silver 
Tower Center vis a vis Dworca Głównego. Obiekt posiada 133 bogato wyposażone 
pokoje hotelowe, Restaurację, Pub oraz Bistro.  
 
Centrum konferencyjne składa się z 8 sal o łącznej powierzchni ponad 800m2 
z czego największa to 450m2 oraz dużego holu i foyer o powierzchni 345m2 - jest 
to największe centrum konferencyjne z bazą noclegową w sercu Wrocławia.

www.ibis.com

HOTEL MIKOŁAJKI
Hotel Mikołajki to perła luksusu zlokalizowana w sercu najpiękniejszego regionu 
Polski – na Mazurach. Jego nieprzeciętne położenie na tafli jeziora sprawia wraże-
nie, że budynek unosi się na wodzie. 78 komfortowych pokoi, 24 luksusowe apar-
tamenty, 2 ekskluzywne restauracje, 3 sale konferencyjne, SPA & Wellness oraz Klub 
After Dark sąsiadujący bezpośrednio z Przystanią sprostają nawet najbardziej wy-
szukanym gustom Gości.

www.hotelmikolajki.pl

HOTEL**** PAŁAC ROMANTYCZNY 
W TURZNIE
Czterogwiazdkowy odrestaurowany Hotel położony zaledwie 15 min. od centrum 
Torunia i 5 min. drogi od węzła autostradowego A1. Pałac z historią w tle – miej-
sce odwiedzin Fryderyka Chopina. Do dyspozycji Gości: sale szkoleniowo-konfe-
rencyjne z nowoczesnym wyposażeniem, Restauracja Marconi, lobby bar, SPA, kor-
ty tenisowe oraz 16 ha angielski park z pomnikami przyrody i urokliwymi stawa-
mi. Obiekt posiada 120 miejsc noclegowych: 50 luksusowych pokoi 1,2,3 os. oraz 3 
apartamenty o pałacowych wnętrzach. Możliwość organizacji: pikników (nawet do 
6 tysięcy osób), biesiad grillowych, imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń.

www.palac-romantyczny.com

STUDIO BANK
Studio Bank to ponad 200 m kw. powierzchni o wysokości 7 metrów. Najbardziej 
warszawskie studio w Stolicy! Znajduje się w zabytkowej, przedwojennej siedzibie 
Banku Polskiego, zrewitalizowanej i przywróconej miastu. Naszą bazą jest najno-
wocześniejsza przestrzeń Studia, założona przez fotografika artystę Szymona Ko-
busińskiego. Nowoczesna pracownia, w której powstają liczne projekty ArtBran-
dingowe, oraz miejsce pracy reżyserów, producentów, fotografów i naszego ze-
społu kreatywnego. Mamy ogromne doświadczenie w produkcji wydarzeń kultu-
ralnych jak i komercyjnych, realizując strategie marketingowe naszych klientów. 

www.studiobank.pl
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G-WINE & CHEESE
G-Wine & Cheese to marka, która powstała w oparciu o pasje i wieloletnie do-
świadczenie winiarskie oraz chęć połączenia rzeczy „przyjemnych i pożytecznych”. 
Jesteśmy winni organizowania: 
- degustacji tematycznych, na których dajemy możliwość kosztowania dobrej ja-
kości wina i poznawania jego nowych wymiarów, 
- imprez integracyjnych dla firm, 
- cateringów, 
- wine casino, niezapomnianej zabawy edukacyjnej, towarzyszącej imprezom fir-
mowym i cateringowym, rozwijającej ludzkie zmysły wzroku, węchu , smaku i in-
tuicji.

www.g-wine.pl

GASTRO MAGIC SERVICE
Gastro Magic Service to największa w Polsce profesjonalna wypożyczalnia sprzętu 
bankietowego i cateringowego. Dysponujemy kompleksową i szeroką ofertą, a tak 
bogaty asortyment pozwala na zorganizowanie i przygotowanie każdego rodzaju 
wydarzenia. Dodatkowo zapewniamy transport w każde miejsce w kraju i za grani-
cę. Zawsze stawiamy na jakość i profesjonalizm.

www.gastrowypozyczalnia.pl
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FIESTA CATERING
Al. Prymasa Tysiąclecia 48A
01-242 Warszawa 
tel. 22 862 93 75
biuro@fiesta.com.pl 
www.fiesta.com.pl

FIESTA catering to kompleksowe usługi cateringowe nie tylko w Warszawie, ale 
i całej Polsce. 

Zaczynamy od pomysłu, poprzez logistykę i aranżację, do profesjonalnej obsługi 
wydarzenia. Catering w naszym wykonaniu, to nie tylko atrakcyjne menu, to 
sztuka oderwania uczestników imprezy od codziennej rutyny i przeniesienie ich 
w klimat obcowania ze smakiem. 

Obsługujemy: eventy, spotkania firmowe, kongresy i konferencje, uroczyste 
bankiety.

OFERUJEMY:  
- pomocną i doświadczoną kadrę  
- fachowe przygotowanie i wykonanie: kucharze, kelnerzy, koordynatorzy usługi 
- atrakcyjne i urozmaicone MENU (wcześniejsze degustacje) 
- ciekawe i oryginalne aranżacje bufetów i stołów 
- własne zaplecze techniczno – logistyczne, mobilną kuchnię

KONDRAT Wina Wybrane to marka, z którą współpracujemy na stałe, dostarczając 
Państwu wyjątkowe pozycje winiarskie, wyszukane i wyselekcjonowane przez 
samego Marka Kondrata. Gorąco polecamy.

Jeżeli chcecie Państwo zorganizować kompleksowy catering z meblami i pełną 
obsługą dla grup powyżej 40 osób nawet do kilku tysięcy, zapraszamy do 
współpracy.



EVENT ROOM 
FILIP HAMERLA

ul. Szyszkowa 20A
02-285 Warszawa 
tel. 22 224 42 71, kom. 600 387 388
jowita.jakubisiak@eventroom.pl
www.eventroom.pl 

EVENTROOM działa na rynku już ponad 15 lat i z niekończącą się satysfakcją dba 
o techniczne aspekty wydarzeń, które Państwo realizujecie. Większość z nich nie 
mogłaby odbyć się bez udziału specjalistycznego sprzętu i dużej wiedzy technicz-
nej połączonej z doświadczeniem ekipy realizującej.

W Eventroom stawiamy sobie za cel dostarczenie Klientowi pełnej i komfortowej 
usługi z zakresu obsługi technicznej każdego organizowanego wydarzenia. Sta-
le rozbudowujemy bazę sprzętu i poszukujemy nowych, atrakcyjnych rozwiązań, 
które zadowolą rosnące wymagania rynku.

Zakres naszego działania to profesjonalna realizacja oświetlenia, nagłośnienia 
i multimediów. W naszym portfolio znajdziecie Państwo tłumaczenia symultanicz-
ne i kompleksową realizacje najbardziej wymagających konferencji.

Nowością, którą się chwalimy są bezprzewodowe dekoracje świetlne, z pełną moż-
liwością sterowania oświetleniem, co pozwala osiągnąć niezwykłe efekty dekora-
cyjne tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe.

Naszą misją jest doskonalenie oferty tak, by nasz Klient otrzymał pełen wybór moż-
liwości i kompletny support techniczny w jednym miejscu. Od ciekawego projek-
tu po efektowną, bezproblemową realizację.

Państwa komfort to dla nas największa satysfakcja!

ADSYSTEM
ul. Atramentowa 11 
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
71 799 89 14 
office@adsystem.pl
www.adsystem.pl

Adsystem to firma zajmującą się tworzeniem rozwiązań dla marketingu 
z silną orientacją na mobilne systemy prezentacji wizualnej. Naszym celem 
jest wytwarzanie produktów, które łączą w sobie wszechstronność, jakość 
i dobrą cenę. Dostarczamy wysokiej jakości, stacjonarne i przenośne systemy 
wystawiennicze. 

Stawiamy na nowości i nowoczesne rozwiązania. Jesteśmy postrzegani jako 
lider na rynku reklamy wizualnej. Swą pozycję zawdzięczamy doświadczeniu, 
determinacji, wiedzy i kreatywności ludzi którzy na co dzień tworzą Adsystem.

Przyjęte założenie pozwala nam na profesjonalną realizację zleceń z zakresu:
- systemów wystawienniczych,
- systemów multimedialnych,
- wydruków wielkoformatowych i sublimacji,
- realizacji projektowych i poligrafii.

Wprowadzamy nowe rozwiązania, szczególnie polecamy nowe ściany 
drukowane w technologii sublimacji. Jesteśmy pierwsi na rynku w tym 
nowoczesnym rozwiązaniu.
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DECOR DRUK / 
PUFYREKLAMOWE.PL
os. 1 Maja 16H, 44-303 Wodzisław Śląski
tel. 32 720 61 08
kontakt@pufyreklamowe.pl
www.pufyreklamowe.pl

Pufyreklamowe.pl - producent
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę produktów reklamowych, mię-
dzy innymi pufy, fotele, kostki, krzesła, leżaki, parawany, torby oraz flagi.
Wśród naszych standardowych produktów wyróżniamy pufy typu Sako dostępne 
w rozmiarach S, M, L oraz fotele o dwóch rodzajach siedzisk – kwadratowym i okrą-
głym. Wykonane są one z poliestru 200 lub 300g i posiadają wypełnienie typu regra-
nulat styropianowy.
Świetnie nadają się do poczekalni, sklepów czy biur, gdzie pełnią funkcję mebli re-
laksacyjnych.
Kostki, które mogą służyć np. jako stolik czy pufa. Na każdej ze ścian można wykonać 
inny nadruk, dzięki czemu są nietypowym nośnikiem reklamy. Występują w różnych 
rozmiarach. Kostki mogą mieć wypełnienie typu regranulat, blok z pianki poliureta-
nowej lub styropianu, co pozwala na ich różnorodne zastosowanie.
Praktycznym produktem reklamowym są krzesła. Składają się z metalowego stela-
żu oraz oparcia i siedziska obitego ekoskórą z nadrukiem lub drukowaną tkaniną ta-
picerską.
Nowatorskim rozwiązaniem w świecie reklamy są wprowadzone przez nas leżaki, 
które Państwa klientom umilą czas w trakcie wakacyjnego wypoczynku lub zapew-
nią udany event.
Klasycznym elementem w naszej ofercie są poduszki. Ogromnym atutem tych pro-
duktów jest to, iż są dostępne w wielu rozmiarach i kształtach.
Produkujemy również zadrukowane torby materiałowe i flagi, które służą jako świet-
ny nośnik reklamy.

LITEX PROMO
ul. Staroprzygodzka 117 
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 57 00 
litex@litex.pl 
www.litex.pl 

Litex Promo Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów branży 
nośników reklamowych w Polsce. Produkuje m.in. parasole reklamowe, 
namioty reklamowe, banery, flagi narodowe i reklamowe, beachflagi 
(windery), markizy, meble ogrodowe, kompleksowe wyposażenie ogródków 
restauracyjnych, podświetlane systemy reklamy tekstylnej, produkty 
z poliestru, bawełny oraz innych tkanin i dzianin. 

Litex Promo to główny dostawca nośników reklamowych dla największych 
firm z branży piwnej i napojowej w kraju i na świecie. Już od ponad 22 lat 
poszerzamy listę zadowolonych z naszych produktów klientów. 

Jeśli poszukujesz produktów prosto od producenta, zależy Ci na wysokiej 
jakości wykonania oraz chcesz podjąć współpracę z firmą z wieloletnim 
doświadczeniem na rynku krajowym, jak i zagranicznym – zapraszamy do 
kontaktu! Urzeczywistnimy Twoją koncepcję prezentacji marki. 
Zademonstruj światu swój wizerunek. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie jest 
tylko jedno, dlatego warto wyróżnić się z tłumu!
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MITKO 
Osiedle 1 Maja 16G
44-304 Wodzisław Śląski
tel. 32 444 66 16
kontakt@mitko.pl
www.mitko.pl

Firma Mitko z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działa na rynku od 1989 roku.

Jesteśmy wiodącym producentem outdoorowych nośników reklamowych. 
Specjalizujemy się w produkcji namiotów reklamowych, parasoli i flag. 

Jako jedyni w kraju produkujemy namioty zgodne z wymogami europejskiej 
normy EN-PN 13782:2005, regulującej kwestie bezpiecznego użytkowania 
zadaszeń tymczasowych. 

Dzięki własnej ślusarni jesteśmy niezależnym producentem stelaży 
namiotowych i masztów flagowych. 

Nasza szwalnia została wyspecjalizowana w konfekcjonowaniu tkanin 
poliestrowych, używanych do produkcji namiotów i parasoli. 

Własny druk sublimacyjny i sitodruk gwarantują terminową realizację 
każdego zamówienia. 

Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta. 

Zapewniamy serwis pogwarancyjny.
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STRONG SIGNAL 
Wyspianskiego 4/5
01-577 Warszawa
tel. 600 800 007
info@strong-signage.pl
www.strong-signage.pl

Strong Signage zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu marketingu  
Digital Signage. Oferujemy kompleksową obsługę poczynając od koncepcji 
i projektu systemu, dobór urządzeń i systemów do zarzadząnia treścią  
Digital Signage po dostawę i montaż. Z naszego serwisu, systemów i doradz-
twa można skorzystać w całej Europie. Jednym z filarów naszej oferty są eks-
kluzywne totemy i kioski multimedialne, wyposażone w peryferia umożliwia-
jące każdy typ prezentacji, transakcji i interakcji z użytkownikiem. Jesteśmy 
autorami wydajnej platformy do zarządzania treścią w modelu Digital  
Signage, zawierającej wiele innowacyjnych funkcjonalności przekładających 
się na efektywność i rentowność wdrożenia. Nasz dział programowania i kre-
acji jest również w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie na etapie projek-
towania treści i zarządzania systemem, przez co nasza usługa Digital Signage 
staje się jeszcze pełniejsza. Olbrzymią zaletą jest skrócenie czasu przygotowa-
nia materiałów do prezentacji. Zbędne staje się drukowanie materiałów, przez 
co oszczędza się czas i koszty.

Na wszelkiego typu eventy przygotowaliśmy bogate portfolio urządzeń. 
Umożliwiamy pokazanie praktycznie każdej ilości treści w elegancki, prestiżo-
wy i bardzo atrakcyjny sposób. 

Oferujemy: Monitory pojedyncze i łączone w grupy, ściany monitorowe, tote-
my i kioski reklamowe i informacyjne.

Zapraszamy na: strong-signage.pl



YOVEE DESIDGN 
ul. Szaserów 124a lok.10
04-349 Warszawa
tel. 603 912 250 
jowita@yoveedesign.pl
www.yoveedesign.pl

Yovee Desidgn to agencja artystyczna, która powstała z pasji kreowania 
ciekawych koncepcji oraz niestandardowych form przekazu usług 
artystycznych wspierających eventy, promocje, rozmaite działania 
marketingowe poprzez realizację takich projektów jak organizacja koncertów, 
występów muzycznych, tanecznych czy scenograficznych. 

Niekonwencjonalne podejście do realizacji programów i imprez dzięki 
doświadczeniu w branży rozrywkowej oraz niepowtarzalny, nietuzinkowy 
charakter szeroko pojętych działań promocyjno-artystycznych 
ukierunkowane są tak, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom 
i oczekiwaniom Klienta. 

Nasza oferta skierowana jest nie tylko do firm, instytucji czy klubów ale 
również klientów indywidualnych i obejmuje pełen wachlarz kompleksowych 
rozwiązań dla wszelkich uroczystości. 

AGENCJA M-DUO
ul. Czerniakowska 42/99
00-717 Warszawa
tel. 692 175 709
m.szczek@m-duo.pl
www.m-duo.pl

Agencja M-DUO zatrudnia doświadczone hostessy i modelki przygotowane 
do współpracy z renomowanymi firmami w trakcie konferencji, gal, targów, 
bankietów, pokazów mody, premier oraz imprez masowych.

Działamy na terenie całego kraju nieprzerwanie od 2007 roku. 

Oferta agencji obejmuje wynajem profesjonalnych hostess / hostów, mode-
lek / modeli, animatorów, obsługi technicznej i koordynatorów, znających ję-
zyki obce. Świadczymy również usługi w zakresie stylizacji, wypożyczenia lub 
zakupu strojów oraz szycia na zamówienie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stale powiększamy 
zakres działalności podwykonawczej, czego efektem jest min. wypożyczalnia 
i sprzedaż Ninebot (Segway), wynajem robotów i samochodów filmowych 
oraz powierzchni magazynowych.

Naszym znakiem firmowym jest profesjonalizm i dbałość o wysoki poziom za-
dowolenia naszych partnerów.

impresariat artystyczny 
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EXPEN S.C
ul. Wierzyńskiego 11
01-687 Warszawa
tel. 22 299 05 50
info@expen.pl
www.expen.pl

EXPEN jest wyłącznym dystrubutorem na rynku b2b w Polsce: 

•	 ekskluzywnych artykułów piśmienniczych amerykańskiej marki Sheaffer,
•	 ekskluzywnych artykułów piśmienniczych oraz eleganckich notesów 

amerykańskiej marki Cross,
•	 szwajcarskich długopisów masowych marki Premec,
•	 toreb szwedzkiej marki Hinza,
•	 narzędzi wielofunkcyjnych, noży, zapalniczek i różnego rodzaju 

breloków metalowych angielskiej marki True Utility.

Firma posiada biuro oraz magazyn w Warszawie - część zamówień realizuje 
w ciągu 24/48 godzin wraz ze znakowaniem. Firma EXPEN współpracuje tylko 
i wyłącznie z Agencjami Reklamowymi.

www.giftstar.pl

GIFT STAR & PRO-USB
ul. Rybna 1 A
05-091 Ząbki k./Warszawy
tel. 22 663 50 82
giftstar@giftstar.pl
info@pro-usb.pl
www.giftstar.pl
www.pro-usb.pl

GIFT STAR produkuje i importuje:
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE,
SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE, SMYCZE.

Pro-USB importuje:
PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE,
PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE,
PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE, USB, PENDRIVE.
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TEXET POLAND 
ul. Jasielska 10a
60-476 Poznań
tel. 61 86 85 671
biuro@texet.pl
www.texet.pl

Texet Poland to członek szwedzkiego koncernu New Wave Group. Spośród 
ponad 40 marek będących w jego ofercie, wyselekcjonowaliśmy te, 
które mają największy potencjał na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. 
Zaczęliśmy w Polsce w 2000 roku od produktów James Harvest Sportswear 
i Printer Activewear. Z biegiem czasu ofertę rozszerzaliśmy o kolejne marki. 
Obecnie swoim klientom oferujemy ich aż 9. W kategorii Odzież Promocyjna 
i Korporacyjna są to: James Harvest & Printer Activewear, ProJob (odzież 
robocza), D.A.D (odzież żeglarska), Grizzly (torby i plecaki). W kategorii 
Wyposażenie Domu i Upominki: Sagaform, Queen Anne&Lord Nelson, SEA. 

Największy udział w naszej ofercie ma odzież, jednak jesteśmy coraz lepiej 
znani z innowacyjnych upominków tworzonych w oparciu o skandynawskie 
tradycje projektowe.

Nasza oferta kierowana jest do agencji reklamowych, dystrybutorów oraz 
pośredników.
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ViperPrint.pl
ul. Rejtana 25/35
42-202 Częstochowa
tel. 34 34 444 44
info@viperprint.pl 
www.viperprint.pl 

Viperprint.pl to nowoczesna drukarnia z wieloletnią tradycją i doświadcze-
niem. Firma istnieje od 2002 r. i jest jednym z niekwestionowanych liderów 
rynku poligrafii. 

Viperprint.pl na różnego rodzaju eventy proponuje swój nowy produkt: torby 
reklamowe drukowane offsetowo w pełnym kolorze. 

Polecamy także szeroką ofertę kalendarzy reklamowych na 2016 r. Wiele 
różnych formatów kalendarzy trójdzielnych, biurkowych, listwowanych 
i spiralowanych oraz duży wybór uszlachetnień i wykończeń stanowią mocne 
atuty wystawcy.

Viperprint.pl oferuje szeroką gamę produktów – od klasycznych wizytówek 
i ulotek w korzystnych cenach, przez plakaty, notesy oraz teczki, po produkty 
Premium. Jako jedna z nielicznych realizuje zlecenia niskonakładowe, 
personalizowane, dzięki najlepszej na rynku maszynie cyfrowej HP Indigo. 

W imponującym parku maszynowym drukarni znajduje się również 
nowoczesna maszyna offsetowa do bezwodnego druku na tworzywach 
sztucznych, która umożliwia produkcję kart plastikowych. Składanie 
zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej – szybko 
i wygodnie. Strona jest dostępna również w wersji mobilnej. 

HARVEST & PRINTER 
JESIEŃ/ZIMA 2015
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