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▪ Istnieje na rynku od 2005 roku.

▪ Zamuje się działalnością eventową, medialną oraz artystyczną. 

▪ Tworzy i realizuje wydarzenia zgodnie z wymogami i potrzebami klientów.

▪ Jest zespołem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

▪ Projekty marketingowe

▪ Projekty mediowe

▪ Premiery rynkowe 

▪ Akcje promocyjne

▪ Imprezy integracyjne, motywacyjne

▪ Imprezy okolicznościowe

▪ Imprezy masowe

▪ Imprezy plenerowe

▪ Spotkania biznesowe

▪ Koncerty, pokazy

▪ Konferencje

▪ Wyjazdy firmowe

▪ Gale i jubileusze

▪ Targi, stoiska wystawiennicze

▪ Kompleksową organizację wydarzeń

▪ Projektowanie i opracowanie projektów 

technicznych oraz wizualizacji 3D

▪ Obsługa techniczna (oświetlenie, 

nagłośnienie, multimedia, scena, 

obsługa i realizacja)

▪ Obsługa scenograficzna (zabudowa 

sceny, aranżacja Sali, branding, meble 

eventowe, recepcje, dekoracje, 

realizacja konceptów indywidualnych)

▪ Opracowanie programu artystycznego 

(koncerty gwiazd, oprawa muzyczna, 

show taneczne, występy akrobatyczne, 

występy tematyczne, dj-e i live act’y)

▪ Reżyseria i choreografia (tworzenie 

scenariusza i harmonogramu wydarzenia)

▪ Profesjonalna obsługa (konferansjerzy, 

hostessy, animatorzy, technicy, realizatorzy)

▪ Opracowanie koncepcji kreatywnej kreację

▪ Projektowanie,  przygotowanie materiałów i 

animacji multimedialnych, produkcję 

oraz montaż filmów, dokumentację foto 

Projektowanie oraz produkcję materiałów: 

graficznych, brandingowych,  

konferencyjnych, prezentacje konferencyjne  

dla prelegentów. 



▪ Wydarzenie w wielkim, galowym stylu 
przeniesie Państwa w czasie do 
niezapomnianych i pełnych przepychu 
przyjęć, których gospodarzem był Wielki 
Gatsby.

▪ Tego wieczoru królować będzie 
szampan, błyszczące konfetti i kolorowe 
pióra.

▪ Scenografia i oprawa muzyczna w stylu 
lat 20tych, stylowe dekoracje i efektowne 
oświetlenie przeniosą gości do czasów 
fantastycznych imprez tamtych lat.

▪ Podczas wieczoru nie zabraknie atrakcji 
na miarę motywu przewodniego 
wydarzenia - spektakularnego 
tanecznego show i występów artystów.

▪ Tematyczne gadżety stylizacyjne, takie 
jak szale boa, sznury pereł, gangsterskie 
kapelusze i cygara, pozwolą każdemu z 
uczestników poczuć się elegancko i 
naturalnie wejść w rolę gości tego 
wyjątkowego wydarzenia.



▪ Wieczór pełen fantastycznych kolorów, 
magii, odwróconych proporcji i 
niepowtarzalnej rozrywki.

▪ Niezapomniane wrażenia zagwarantują 
atrakcje i zabawy prosto z Krainy 
Czarów.

▪ Bajkowy klimat imprezy zapewni 
scenografia Krainy Czarów uzupełniona o 
odpowiednio dobrane dekoracje 
tematyczne, wzbogacone o klimatyczne 
oświetlenie i efekty multimedialne.

▪ Całość dopełnią postacie wprost z 
ekranizacji filmowej – w pełnej 
charakteryzacji.

▪ To gwarancja oryginalnej i kreatywnej 
imprezy, która długo pozostanie w 
pamięci uczestników



▪ Impreza disco to podróż w czasie przez 
największe przeboje tanecznych 
parkietów z lat 70’, 80’ i 90’, w 
wykonaniu prawdziwych ikon muzyki 
Disco, Dance & Pop.

▪ Gwarancją dobrej zabawy będzie 
najlepsza muzyka oraz akcesoria – ikony 
minionych epok: stroje, peruki i inne 
gadżety, które przywołają lata młodości i 
beztroskich rozrywek.

▪ Atmosferę zapewni scenografia i 
dekoracje, połączone z profesjonalnym 
oświetleniem i efektami 
audiowizualnymi.

▪ Jedyny wieczór i jedyne miejsce, na 
którym zabawa połączy fanów 
Rock’n’Roll’a, miłośników melodyjnych 
hitów lat 80” i niezapomnianych 
przebojów Euro Disco ostatniej dekady 
XIX wieku, w stylizacjach przeniesionych 
z różnych dekad.

▪ To propozycja, która pozwoli wszystkim 
wrócić do najlepszych wspomnień 
bardziej beztroskich lat.



▪ Wieczór pełen ciepłych, wieczornych 
barw, rytmicznej, radosnej muzyki i 
spontanicznej zabawy.

▪ Na imprezie w latynoamerykańskim 
klimacie nie może zabraknąć 
gorących kubańskich rytmów, 
egzotycznego jedzenia, kolorowych 
koktajli i zapachu cygar.

▪ Tropikalna scenografia, barwne 
dekoracje kwiatowe i klimatyczne 
oświetlenie przeniosą Państwa gości 
wprost na kubańską rivierę.

▪ Gorącą atmosferę zapewnią pokazy 
taneczne oraz specjalnie dobrane 
atrakcje.

▪ Tego wieczoru autentyczny, 
południowy rytm przemówi do każdej 
duszy, a naturalny język tańca połączy 
wszystkich uczestników na parkiecie 
do białego rana.



▪ Scenariusz eventu zostanie oparty na 
najbardziej popularnych programach 
rozrywkowych takich jak: Mam talent, 
Taniec z Gwiazdami, The Voice of 
Poland, X Factor, Idol czy Twoja Twarz 
Brzmi Znajomo. 

▪ Do części integracyjnej włączymy 
takie programy jak Taniec z 
Gwiazdami, Milionerzy, Familiada, 
Jaka to Melodia.

▪ Całość wydarzenia w oprawie 
prawdziwego show: jingli, animacji 
multimedialnych i specjalnie 
zaprogramowanego światła.

▪ Przestrzeń zostanie zaaranżowana z 
wykorzystaniem dużej ilości 
nowoczesnych ekranów.

▪ Wszechobecną interaktywność i 
rozwiązania znane dotąd jedynie ze 
szklanego ekranu.

▪ Udział gości w widowisku 
telewizyjnym z udziałem największych 
gwiazd telewizyjnych.



▪ Tego wieczoru Państwa goście 
przeniosą się w świat najsłynniejszego 
z agentów Jej Królewskiej Mości –
James’a Bonda.

▪ Podczas imprezy nie zabraknie 
pięknych kobiet, nowoczesnych 
gadżetów wprost z laboratorium „Q”, 
drinków Martini i niepowtarzalnego 
klimatu Casino Royale.

▪ Starannie przygotowany program 
artystyczny oparty na wątkach 
filmowych oraz oryginalne motywy 
muzyczne zapewnią niezapomniane 
wrażenia.

▪ Uzupełnieniem całości będzie 
scenografia w stylu James Bond, 
odpowiednio dobrane dekoracje 
tematyczne i efekty audiowizualne.

▪ Obowiązują stroje wieczorowe i 
szampańska zabawa.



▪ Dawno dawno temu, w odległej 
galaktyce… Tysiące gwiazd, neonowa 
poświata laserów i legendarna 
muzyka Johna Williamsa - tego 
wieczoru przeniesiemy Państwa 
gości do międzygwiezdnej scenerii 
walki dobra ze złem.

▪ Podczas imprezy gościom 
towarzyszyć będą postacie ze 
wszystkich części kosmicznej sagi.

▪ Niezapomnianą atmosferę zapewni 
scenografia pełna tematycznych 
dekoracji oraz akcesoriów, 
uzupełniona wszechobecnymi 
efektami multimedialnymi.

▪ Scenariusz futurystycznych atrakcji 
wieczoru nawiąże do scenografii 
wybranych części i wątków sagi.

▪ Kto nie chciałby przenieść się w świat 
dziecięcych fantazji, do którego 
wejścia strzegą imperialni 
szturmowcy?



▪ Na jedną noc zabieramy Państwa 
gości w międzyplanetarną podróż, z 
przystankami na planetach 
oferujących najróżniejsze scenografie, 
pełne fantastycznych rytmów i 
atrakcji.

▪ Każdy przystanek tej kosmicznej 
podróży może być dopasowany do 
Państwa oczekiwań i wyobraźni 

▪ Proponujemy planety Avatar, Cubana, 
Cyber, nawiązujące scenografią, 
programem artystycznym i oprawą 
muzyczna do różnych kinowo-
popkulturowych źródeł, razem 
tworzące zaskakująco spójny i 
spektakularny mix kontrastujących 
elementów.

▪ Atrakcje artystyczne z 
wykorzystaniem laserów i rekwizytów 
multimedialnych wzbudzą zachwyt u 
gości, a ekipa dźwiękowo-
oświetleniowa zatroszczy się wizualną 
i akustyczną oprawę.

▪ Prawdziwie nieziemska propozycja 
wspaniałej zabawy.



▪ Jedyna w swoim rodzaju aranżacja 
„Chimelong International Circus”

▪ Podczas wydarzenia przeniesiemy 
uczestników do bajkowego świata 
sztuki scenicznej, w którym 
fantastyczna, baśniowa scenografia 
stworzy niezapomniane tło dla 
zapierających dech w piersiach 
pokazów tanecznych, występów 
wokalnych i ekwilibrystycznych 
akrobacji.

▪ Event będzie prawdziwą feerią 
wrażeń multimedialno-scenicznych. 
Występy sztukmistrzów, akrobatów, 
zespołów tanecznych i wokalistów 
zachwycą publiczność w chwilach 
wytchnienia od tanecznych szaleństw. 

▪ Goście, którzy zechcą wybrać się w 
dalsze okolice sceny głównej, znajdą 
się w Lunaparku Fantazji, gdzie będą 
mogli oddać się rozrywce biorąc 
udział w konkursach i atrakcjach 
znanych z największych parków 
rozrywki 



▪ Impreza filmowa w konwencji podróży 
przez superprodukcje światowego 
kina: od złotych lat Hollywood aż do 
czasów współczesnych.

▪ Poprzez wielkoformatowe projekcje 
fragmentów legendarnych produkcji 
filmowych oraz animacje 
multimedialne Państwa goście 
poczują prawdziwą magię 
kinematografii, zaklętą w najbardziej 
ikonicznych scenach filmowych

▪ Wieczór uświetni specjalnie 
dedykowany wydarzeniu bogaty 
program muzyczno-artystyczny, w 
konwencji nawiązującej do motywów 
przewodnich wybranych hitów 
kinowych.

▪ Goście będą mieli do dyspozycji 
liczne rekwizyty, które pozwolą się im 
poczuć jak gwiazdy złotego ekranu na 
czerwonych dywanie.

▪ Niezapomniany wieczór, a może 
także okazja do wyjścia ze swojej 
codziennej roli – w końcu to 
Hollywood!



▪ Moulin Rouge – Burlesque

▪ Brodway – Musical

▪ Gala Oskarów

▪ Bal Wenecki

▪ Podróż Dookoła Świata

▪ Casino – Las Vegas

▪ Hity Filmowe

▪ Best of The Best

▪ Avatar – Fluo Party

▪ Super Bohaterowie

▪ Podróż w czasie

▪ Bogowie Olimpu

▪ Cztery Żywioły

▪ Black & White

▪ Szybcy i Wściekli

▪ Cyber Party – Technology

▪ Śladami PRL

▪ ECO Garden

▪ Western

▪ Święta



Bartłomiej Surała | Event Manager

mobile: +48 508 040 160

e-mail: b.surala@sde.pl

Paulina Obuchowska | Project Manager

mobile: + 48 608 041 813

e-mail: p.obuchowska@sde.pl

Wszystkie materiały, pomysły, wykonania artystyczne, zawarte w ofercie stanowią własność SDE GROUP Sp. z o.o, zabrania się  ich wykorzystywania. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

SDE GROUP sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu należytego wykonania Umowy, w tym dokonania rozliczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sde.pl/politykaprywatnosci
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