PEKAO S.A.
KONFERENCJA
TOP 600
2019

PEKAO TOP 600

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:

Spotkanie Liderów Detalu pod hasłem „Nowe szczyty, nowe
możliwości” rozpoczęło się od konferencji, podczas której
podsumowano wyniki oraz przedstawiono strategię na kolejny okres.

Pekao S.A.

Gościem specjalnym konferencji był zarekomendowany przez agencję
Szymon Kudła, jeden z najlepszych polskich mówców motywacyjnych.

CEL:

Podczas gali wieczornej na wielkiej scenie zaprezentowali się tacy
artyści jak: finalistka programu „Mam Talent” - Sabina Jeszka,
perkusista zespołu Afromental Tomasz Torres, gitarzysta Mad Mike z
fire show, saksofonista A.rec Sax oraz dwóch DJ reprezentujących
różne nurty muzyczne.

Podsumowanie wyników pionu, przedstawienie nowych celów

MIEJSCE:
Hilton Double Tree, Warszawa 2019

UCZESTNICY:
650 osób, zarząd, kadra menadżerska Pionu Bankowości
Detalicznej

Agencja zajęła się kompleksową realizacją konferencji i gali wieczornej,
zapewniając miejsce realizacji, zaplecze techniczne, program
artystyczny oraz branding i scenografię.
Agencja była również odpowiedzialna za opracowanie prezentacji dla
zarządu banku i kadry menadżerskiej PBD.

ALIOR BANK
KONWENCJA
2017

ALIOR BANK - KONWENCJA

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Alior Bank S.A.

CEL:
Podsumowanie wyników banku i komunikacja strategicznych obszarów
rozwoju.

MIEJSCE:
Hotel Narvil, Serock.

UCZESTNICY:
1000 osób – menedżerowie wyższego i średniego szczebla
banku, Zarząd, goście zagraniczni

Coroczna konwencja kierownictwa Alior Bank odbyła się w dniach 23-24
stycznia w Hotelu Narvil. Wydarzenie składało się z trzech części – po
przybyciu na miejsce uczestnicy wzieli udział w multimedialnej prezentacji
członków Zarządu, zwieńczonej inspirującymi przemówieniami
znakomitych prelegentów: Jurka Owsiaka, Tomasza Zimocha i Artura
Chmielewskiego, reprezentującego NASA.
W drugiej części wieczoru goście stworzyli publiczność uroczystej gali,
podczas której prowadzący uhonorowali najlepszych menedżerów banku
statuetkami TOP MANAGER. Przekazanie statuetek i wyróżnień w płynny
sposób rozpoczęło artystyczno-rozrywkową część wydarzenia, rozpoczętą
kilkuminutowym, multimedialnym prologiem filmowym. Projekcja odbyła się
na ekranie o powierzchni 270m2 rozpiętym wokół sali konferencyjnej
hotelu. Wykorzystując specjalnie przygotowany materiał filmowy,
zabraliśmy widzów w podróż przez różne zakątki globu i wreszcie w
przestrzeń kosmiczną, w metaforyczny sposób ilustrującą przekraczanie
granic w poszukiwaniu nowych przestrzeni dla rozwoju i wzrostu.
Motywem przewodnim konwencji był kosmos i przestrzeń
międzyplanetarna – występy artystyczne i przedstawienia sceniczne
stworzyły scenariusz podróży przez cztery różne planety, a artyści,
tancerze i DJ’e przygotowali cztery zamknięte narracje w scenografiach
planet: Avatar, Cubana, Frozen oraz Cyber. Goście podziwiali na scenie
ponad 50 artystów.
W zgodnej opinii gości oraz Zarządu Banku, konwencja była najbardziej
udanym i spektakularnym wydarzeniem firmowym w dotychczasowej
historii Alior Banku.

PEKAO S.A.
GALA 300 NAJLEPSI
Z NAJLEPSZYCH
2019

PEKAO S.A. 300 PRZEWSPANIAŁYCH

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
W marcu 2019 roku agencji powierzono organizację konferencji oraz
gali wieczornej dla 400 najlepszych sprzedawców oraz zarządu banku
Pekao S.A.

KLIENT:
Pekao S.A.

Hasło przewodnie wydarzenia - „Najlepsi z Najlepszych” – zostało
wyłonione spośród propozycji zespołu kreatywnego agencji, która była
odpowiedzialna za przygotowanie wszystkich aspektów
przedsięwzięcia bez dodatkowego wsparcia koncepcyjnego.

CEL:
Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienia najlepszych
sprzedawców, przedstawienie nowych celów

a
MIEJSCE:
Marzec 2019, Hotel Warszawianka Jachranka

UCZESTNICY:
400 osób, zarząd, management, najlepsi sprzedawcy

Event w całości odbył się w podwarszawskim hotelu Warszawianka,
jednym z największych i najnowocześniejszych centrów kongresowych
w kraju.
Podczas pierwszej części spotkania – konferencji – podsumowano
wyniki sprzedażowe, przedstawiono nowe cele oraz wyróżniono
najlepszych sprzedawców.
Gala wieczorna była zainspirowana filmem „Wielki Gatsby”. Specjalnie
przygotowana scenografia przeniosła zaproszonych gości w świat
eleganckich i niezapomnianych przyjęć. Aby jeszcze lepiej poczuć
atmosferę tamtego okresu, obowiązywał wieczorowy dress code, a
personel zadbał o drobne akcesoria takie jak kapelusze, szale boa czy
sznury pereł.
Wieczór uświetnił bogaty program artystyczny – występy
profesjonalnych tancerek, grupy akrobatycznej znanej z telewizyjnego
talent show „Mam Talent” Alter Trio. Niespodzianką wieczoru był
występ zespołu Feel.

ALIOR BANK
KONGRES
SPRZEDAŻY
2016

ALIOR KONGRES SPRZEDAŻY

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
18-19 stycznia 2016 odbyła się konferencja oraz dwie uroczyste gale.

KLIENT:

Top Manager, była pierwszą galą, na której wręczone zostały statuetki
dla najlepszych.

Alior Bank

CEL:
Konferencja sprzedaży Alior Bank 2015/2016

MIEJSCE:
Hotel Double Tree by Hilton Warsaw, Warszawa 2016

UCZESTNICY:
800 osób, zarząd oraz management firmy

Na drugiej gali goście podziwiali bogaty program artystyczny
z rockowym koncertem zespołu Symphonica, z udziałem gwiazd:
Małgorzaty Ostrowskiej, Piotra Cugowskiego, Mateusza Źiółko i innych.

PEKAO S.A.
KONWENCJA
SEGMENTU MIKRO
2018

PEKAO S.A. – KONWENCJA SEGMENTU
MIKRO I MAŁYCH FIRM
Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:

PROJEKT:
W marcu 2018 roku agencja zorganizowała dwudniową konferencję
oraz galę wieczorną dla pracowników segmentu mikro i małych firm
banku Pekao S.A.

Pekao S.A.

Poza koncepcją scenograficzną i motywem przewodnim, SDE Group
odpowiadała również za kreację Key Visuala i hasła wydarzenia, a
także nadzór producencki nad częścią konferencyjną i wieczorną.

CEL:

Event w całości odbył się w jednym z największych i
najnowocześniejszych centrów kongresowych w kraju,
podwarszawskim hotelu Warszawianka.

Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienie najlepszych,
przedstawienie nowej strategii segmentu

MIEJSCE:
Hotel Warszawianka, Jachranka 2018

UCZESTNICY:
600 osób; najlepsi sprzedawcy segmentu mikro przedsiębiorstw

Hasłem motywacyjnym i motywem przewodnim wydarzenia zostało
„Razem możemy więcej” nawiązujące do współpracy drużyn
sportowych.
Po przyjeździe do obiektu zaproszeni goście wzięli udział w
konferencji, podczas której podsumowano wyniki sprzedażowe,
przedstawiono nową strategię.
Galę wieczorną, podczas której Zarząd Banku wyróżnił najlepszych
sprzedawców, poprowadziła znana w świecie sportu prezenterka –
Karolina Szostak. Wieczór uświetnił występ zespołu coverowego
znanego z telewizyjnych produkcji i festiwali - Live Club Band - oraz
występ jednego z najlepszych warszawskich dj’ów – DJ’a Zaksa przy
akompaniamencie saksofonu live act.
Gościem specjalnym wydarzenia był Wojciech Herra.

LOTNISKO KATOWICEPYRZOWICE OTWARCIE
INWESTYCJI 2015

KATOWICE OTWARCIE NOWYCH INWESTYCJI

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Gtl S.A., Lotnisko Katowice

CEL:
Event z okazji otwarcia trzech nowych inwestycji: terminalu przylotów,
płyty do odladzania samolotów oraz nowego pasa startowego.

MIEJSCE:
Lotnisko Katowice – Pyrzowice, 18 czerwca 2015

UCZESTNICY:
1100 zaproszonych osób, władze samorządowe i państwowe

Wydarzenie zostało podzielone na 3 części. Pierwszą z nich była
poranna konferencja na hali przylotów, podczas, której zostały
wręczone ordery dla władz samorządowych i państwowych.
Drugą częścią było otwarcie pasa startowego ze specjalnym przelotem
F16. Ostatnią częścią była gala wieczorna z wręczeniem statuetek dla
kluczowych partnerów inwestycji.
Wydarzenia te poprowadził prezenter Maciej Orłoś.
Podczas gali goście podziwiali bogaty program artystyczny,
a kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert zespołu DeMono.

WEZYR HOLIDAYS
5 EVENTÓW
PREMIERA LATA
2011 - 2014

WEZYR PREMIERA LATA

PROJEKT:

Gala / Biznes

KLIENT:

W tematyce miłości, tajemniczości oraz filmowej - retro i krainy czarów
odbyło się pięć edycji Wezyr Holidays Coral Travel Party, będących
inauguracją kolejnych sezonów turystycznych.

Wezyr Holidays Coral Travel

Oprócz gości klienta, którzy przybyli z różnych stron świata, imprezę
uświetniały gwiazdy i celebryci polskiego show-biznesu.

CEL:
Premiera nowego sezonu sprzedaży

Na głównej scenie podziwiano m.in.: występy tancerzy grupy Volt
w choreografii Agustina Egurroli, laureatów programów: Taniec
z Gwiazdami, X-Factor, Mam Talent , aktorów teatru Roma, Sabinę
Jeszkę czy Nataszę Urbańską.

MIEJSCE:

Goście bawili się na koncertach zespołów: Feel, Ira, De Mono, Patrycji
Markowskiej z gościnnym występem Urszuli.

Warszawa: BlueCity 2011, Soho Factory 2012, 2013, 2014

Imprezy prowadzili: Agnieszka Popielewicz, Tomasz Kammel, Michał
Milowicz oraz Dariusz Kordek.

UCZESTNICY:
1500-2500 osób; agenci, pracownicy, strategiczni klienci

PEKAO S.A. 300
GALA MISTRZÓW
SPRZEDAŻY 2019

PEKAO S.A. 300 GALA MISTRZÓW SPRZEDAŻY

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
W listopadzie 2019 roku agencji powierzono organizację gali
wieczornej dla 300 najlepszych sprzedawców pionu detalicznego oraz
zarządu banku Pekao S.A.

KLIENT:
Pekao S.A.

Hasło przewodnie wydarzenia - „Mistrzowie Sprzedaży” – zostało
wyłonione spośród propozycji zespołu kreatywnego agencji, która była
odpowiedzialna za przygotowanie wszystkich aspektów
przedsięwzięcia bez dodatkowego wsparcia koncepcyjnego.

CEL:
Wyróżnienie najlepszych sprzedawców
Pionu Bankowości Detalicznej

Event odbył się w warszawskim klubie Capitol, jednym z ciekawszych
miejsc eventowych na mapie stolicy.

a
MIEJSCE:
Listopad 2019, Club Capitol

UCZESTNICY:
400 osób, zarząd banku, kadra zarządzające, najlepsi
sprzedawcy

Pierwsza część spotkania odbyła się w części teatralnej – gdzie w
scenerii przedstawienia teatralnego, po kilku wystąpieniach
prelegentów, Zarząd Banku wyróżnił Mistrzów Sprzedaży.
Następnie goście bawili się w klubie w klimacie disco. Specjalnie
przygotowana scenografia przeniosła zaproszonych gości w klimat
disco inspirowany scenografią filmową Gorączki Sobotniej Nocy. Aby
jeszcze lepiej poczuć atmosferę tamtego okresu obowiązywał
wieczorowy dress code, a personel zadbał o drobne akcesoria takie
jak peruki, okulary, biżuteria.
Wieczór uświetnił występ zespołu Live Club Band, muzykę zapewnił
jeden z najlepszych warszawskich DJ’ów - DJ Rathek, a dodatkową
atrakcją był kurs tańca z Robertem Kochankiem.

PRAMERICA / UNUM
REBRANDING
2019

UNUM

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:

W 2018 roku agencja została wybrana do zaplanowania oraz
kompleksowej realizacji eventu dla firmy Unum, który był kluczowym
wydarzeniem procesu rebrandingu organizacji, wcześniej działającej
pod marką Pramerica Życie.

UNUM
Wydarzenie składało się z trzech części.

CEL:
Spotkanie roczne + rebranding firmy

MIEJSCE:
Hotel Warszawianka, Jachranka 2019

UCZESTNICY:
500 osób, zarząd, pracownicy firmy oraz zaproszeni goście

Pierwszą z nich była konferencja dla 500 osób podsumowująca wyniki
firmy z roku 2018. Następnie wręczone zostały nagrody dla
najlepszych pracowników w ponad 30 różnych kategoriach.
W roli prowadzącego konferencję oraz galę rozdania nagród wystąpił
znany z telewizji oraz projektów radiowych Marcin Prokop.
Po części oficjalnej zaproszeni goście zostali zaskoczeni i przeniesieni,
dzięki drugiej ukrytej scenie, w czasy prohibicji i najbardziej
eleganckich przyjęć inspirowanych filmem „Wielki Gatsby”.
Galę wieczorną uświetnił występ grupy tanecznej w spektakularnym
show oraz zespół coverowy, przy którego wykonach uczestnicy bawili
się do białego rana.

PEKAO S.A
PREZENTACJA
STRATEGII
2018

PEKAO

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Bank Pekao S.A

CEL:
Spotkanie pracowników - prezentacja nowej strategii

MIEJSCE:
Klub Explosion Warszawa 2018

UCZESTNICY:
650 osób, zarząd, management, najlepsi sprzedawcy

Tłem dla spektakularnej scenografii tematycznej konferencji Banku Pekao
S.A., połączonej z rozdaniem statuetek dla laureatów konkursu
sprzedażowego TOP 300, był Warszawski klub Explosion. Jego wnętrza
przekształciliśmy w scenografię najsłynniejszych scen z ekranizacji dzieł
Iana Fleminga, które wraz z postacią Agenta 007 współtworzą historię
popkultury.
Obsługa na poziomie z najlepszych hoteli Monte Carlo, bar i catering
nawiązujące do historii 007, wszechobecne Martini z wódką i muzyczny
motyw autorstwa Monty’ego Normana – do zadań agencji należała pełna
transformacja lokalizacji, wraz z kreacją i identyfikacją wizualną.
Po przybyciu na miejsce, goście wzięli udział w części konferencyjnej,
rozpoczętej specjalnie przygotowanym prologiem filmowym oraz
wykonaniem utworu „Skyfall” w akustycznym akompaniamencie. Prelekcje
nawiązywały do motywu przewodniego, przedstawiających sylwetki
występujących i ilustrujących przekaz. Spektakularne produkcje budziły
skojarzenia ze zwiastunami kinowymi, potęgując napięcie i wzmacniając
treści przekazywane przez mówców.
Finałem było wręczenie statuetek dla najlepszych sprzedawców, w
konwencji oscarowej z efektami specjalnymi i projekcjami multimedialnymi
w tle. Zadbaliśmy o wyjątkową część rozrywkowo-artystyczną. O zabawę
zadbali Mistrzowie Sztuki Barmańskiej, Iluzjoniści , zespół taneczny.
Gwiazdą wieczoru był zespół ENEJ. Następnie parkiet przejął DJ wraz z
muzykami live act: saksofonem i skrzypaczkami, tworząc w multimedialnej
scenografii niezapomniany spektakl.
W opinii uczestników wydarzenia, badanej wewnętrznie przez klienta,
konferencja była najbardziej motywującym eventem w historii spółki.

JUBILEUSZ 25 LAT
PTMEiAA 2019

25 LAT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PTMEiAA

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:

W 2018 roku agencja została wybrana do kompleksowej realizacji
eventu jubileuszowego dla Polskiego Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging. Wydarzenie składało się z trzech części konferencyjnej, targowej oraz wieczornej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej I Anti-Aging
W ciągu dnia odbyła się konferencja z udziałem prelegentów z
największych firm związanych z branżą medycyny estetycznej.

CEL:
Jubileusz

W trakcie konferencji na hotelowym foyer partnerzy wydarzenia
prezentowali swoje innowacyjne produkty w specjalnie
przygotowanych strefach.

MIEJSCE:

Galę wieczorną otworzył pokaz mody znanej polskiej projektantki
Doroty Goldpoint.

Hotel Hilton, Warszawa 2018

UCZESTNICY:
450 osób

Podczas kolacji goście mogli wsłuchać się w klasyczne dźwięki
kwartetu smyczkowego oraz cenionego pianisty i kompozytora
Wawrzyńca Praska.
Galę uświetniły występy trio akrobatycznego Alter Trio znanego z
występów w telewizyjnym talent show „Mam Talent”, uczestnika
programu „X Factor” – wokalisty John’a James’a oraz zespołu
coverowego.

PRAMERICA
GALA JUBILEUSZOWA
20 LAT 2018

PRAMERICA

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia istnienia firmy Pramerica Życie
odbyła się w hotelu Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre.

KLIENT:

Wydarzenie zostało podzielone na 3 części.

Pramerica Życie S.A.

CEL:
Gala jubileuszowa 20-lecia firmy

MIEJSCE:
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

UCZESTNICY:
400 osób, zarząd, management, najlepsi bankierzy

Pierwszą z nich była konferencja podczas której za pomocą
multimediów została opowiedziana 20-letnia historia firmy.
Druga częścią było wręczenie statuetek dla najlepszych i najbardziej
zasłużonych pracowników firmy.
Trzecia część - gala wieczorna z bogatym programem artystycznym.
Całe wydarzenie poprowadził jeden z najbardziej rozpoznawalnych
prezenterów - Marcin Prokop.
Agencja zajęła się kompleksową organizacją całego wydarzenia.

WIZZ AIR
10–LECIE
2014

10 LAT WIZZ AIR

PROJEKT:

Gala / Biznes
19 maja, dokładnie w 10. rocznicę pierwszego lotu linii Wizz Air
z katowickiego lotniska, odbyła się uroczysta gala.

KLIENT:
Wizz Air

Wydarzenie zorganizowane w bazie technicznej na lotnisku
Katowice - Pyrzowice, przygotowane zostało w międzynarodowym
formacie.

CEL:

Na scenie wystąpili przedstawiciele europejskich oddziałów WizzAir
w autorskich show.

Uroczysta gala z okazji 10. rocznicy Wizz Air w Polsce

Zabawę poprowadził zespół coverowy, który specjalnie na tę okazję
przyleciał z Węgier.

MIEJSCE:
Katowice - Pyrzowice, Port Lotniczy, 2014

UCZESTNICY:
900 osób, goście z kraju i zagranicy

ALIOR BANK
TOP 500
DISCO POWER 2019

PLATYNOWY KLUB ALIOR BANK

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Alior Bank

CEL:
Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienia najlepszych
agentów, przedstawienie nowych celów

MIEJSCE:
Klub Niebo

UCZESTNICY:

W czerwcu 2019 roku dla banku Alior została przygotowana gala
wieczorna dla 550 najlepszych bankierów pierwszego półrocza.
Impreza odbyła się w warszawskim klubie Niebo.
Przybyłych gości powitała sceneria łącząca ikoniczne, niezapomniane
akcenty lat 70’, 80’ i 90’. Wszechobecne płyty winylowe, refleksy kul
dyskotekowych, wrotkarki w rolach hostess oraz szaleństwo
neonowych dodatków - to wszystko stworzyło scenerię dla rytmu
hitów muzyki disco, pop i dance.
Wieczór uświetnił Michał Milowicz, który jako chodząca ikona
popkultury lat 90” zapewnił w roli prowadzącego ogromną dawkę
humoru.
Niezapomniane wrażenia pozostawiła po sobie największa atrakcja
wydarzenia - stylizowane występy taneczne grupy Volt, w
choreografiach Augustina Egurroli do ponadczasowych przebojów
takich wykonawców jak BoneyM, Whitney Houston czy króla muzyki
pop Michaela Jackona.

550 osób, zarząd, management, najlepsi agenci
Gwiazdą wieczoru, która połączyła lata 90 ze współczesnością, był
najlepszy polski zespół muzyki disco polo - Boys, mający na koncie już
31 wydanych płyt.

ALIOR BANK
TOP 500
STAR WARS 2018

PLATYNOWY KLUB ALIOR BANK

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Alior Bank

CEL:
Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienie najlepszych
agentów, przedstawienie nowych celów biznesowych

MIEJSCE:
Grudzień 2017 Klub Explosion Warszawa

UCZESTNICY:
650 osób, zarząd, management, najlepsi agenci

W 2018 roku dla Banku Alior zostały zorganizowane dwie konferencje oraz
dwie gale wieczorne zatytułowane „Platynowy klub Alior Bank”, dla
najlepszych agentów banku.
Grudniowy event został przygotowany dla niemal 700 gości. Uczestnicy
zostali przeniesieni w świat zainspirowany sagą „Gwiezdne Wojny”, której
najnowsza odsłona po raz kolejny opanowała świat popkultury.
Klub zaaranżowany został kosmicznymi elementami scenograficznymi: w tym
makietą statku X-Wing oraz machiny AT-ST, oraz wielkoformatowymi
ściankami z nadrukiem.
Oprawę dopełniły postacie Lorda Vader’a, Mistrza Yoda oraz liczne zastępy
gwiezdnych szturmowców. W programie artystycznym asystował robot
zdalnie sterowany R2-D2, a przygotowane animacje multimedialne stworzyły
wraz z elementami scenograficznymi narrację spójną ze scenografią
wydarzenia.
Gwiazdą wieczoru była Królowa polskiej muzyki tanecznej – Shazza.

ALIOR BANK
TOP 500
KUBA 2018

PLATYNOWY KLUB ALIOR BANK

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Alior Bank

CEL:

W czerwcu 2018 roku dla banku Alior została przygotowana gala
wieczorna dla 500 najlepszych bankierów pierwszego półrocza.
Impreza odbyła się w warszawskim klubie Teatro Cubano
Zadbaliśmy o odpowiedni klimat, tworząc scenografię w stylu
karaibskim, dobierając dekoracje tematyczne, które stworzyły
niepowtarzalny, taneczny rytm wieczoru, charakterystyczny dla
kubańskich plaż i ich okolic.

Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienia najlepszych
agentów, przedstawienie nowych celów

Gospodarzem wieczoru był sam Augustin Equrrola, niezrównany
tancerz i najlepszy polski choreograf pochodzenia polko-kubańskiego.

MIEJSCE:

Jedną z atrakcji dla gości była nauka tańca, prowadzona przez
samego mistrza – w swobodnym, ulicznym stylu w naturalnej
latynoskiej konwencji.

Czerwiec 2018, Teatro Cubano Warszawa

UCZESTNICY:
650 osób, zarząd, management, najlepsi agenci

Oprawę muzyczną oraz zabawę do białego rana zagwarantował
najlepszy na polskiej scenie muzycznej zespół muzyki latynoskiej
Tripulation Cubana. Dodatkowo niezapomniane wrażenia zapewnił
niesamowity występ kubańskich tancerek

ALIOR BANK
TOP 500
W KRAINIE CZARÓW
2017

PLATYNOWY KLUB ALIOR BANK

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Alior Bank

CEL:

Dla banku w 2017 zostały zorganizowane dwie konferencje oraz dwie
gale wieczorne zatytułowane „Platynowy klub Alior Bank”, dla
najlepszych agentów banku.
W maju 2017 przenieśliśmy uczestników eventu do świata magii i
wyobraźni. Inspirując się najsłynniejszym dziełem dziełem Lewisa
Carrolla, zaproszeni goście wraz z Alicją odwiedzili Krainę Czarów.

Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienia najlepszych
agentów, przedstawienie nowych celów

Gospodarzem wieczoru był oczywiście Szalony Kapelusznik. Biały Królik
zabrał wszystkich na pełną przygód podróż do wirtualnej rzeczywistości,
a Iluzjonista zaprezentował magiczne sztuczki.

MIEJSCE:

Aranżacja scenograficzna sali oraz foyer elementami 3D pozwoliła w
pełni zanurzyć się w świat fantazji i wymknąć się z proporcji, które
towarzyszą gościom w codzienności.

Maj 2017 Klub Palladium Warszawa

UCZESTNICY:
600 osób, zarząd, management, najlepsi agenci

Niespodzianką dla wszystkich był występ zwycięzców pierwszej edycji
teleiwizyjnego talent show Must Be the Music – grupy Enej – których
sceniczny temperament i kostiumy wspaniale wkomponowały się w
magiczną scenografię wnętrz.

ALIOR BANK
TOP 500 BOND
2016

PLATYNOWY KLUB ALIOR BANK

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:

Dla banku zostały zorganizowane dwie konferencje oraz dwie gale
wieczorne zatytułowane „Platynowy klub Alior Bank”, dla najlepszych
agentów banku.

Alior Bank

W styczniu impreza była utrzymana w klimacie PRL, a gwiazdą
wieczoru był król disco polo, Zenon Martyniuk.

CEL:

W październiku tematem eventu był słynny agent James Bond,
a w programie wystąpili mistrzowie świata w Flair Show oraz tancerki,
ogni arki. Muzyczną oprawę zapewnił zespół coverowy Life club Band,
DJ wraz ze skrzypkiem.

Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienia najlepszych
agentów, przedstawienie nowych celów

MIEJSCE:
Styczeń 2016 Fabryka Trzciny
Październik 2016 Klub Space Warszawa

UCZESTNICY:
500 osób, zarząd, management, najlepsi agenci

OLYMPIC CASINO
4 GALE URODZINOWE
2010-2014

URODZINY OLYMPIC CASINO

PROJEKT:

Gala / Biznes

KLIENT:
Olympic Casino Sunrise

CEL:
Gala z okazji urodzin Olympic Casino oraz finał loterii

MIEJSCE:

Gala przygotowana na finał loterii utrzymana była we włoskim stylu.
Wśród atrakcji podziwiano występ Roberto Zucaro oraz taneczne
show, a imprezę poprowadził Paolo Cozza.
Trzecie urodziny kasyna obfitowały w pokazy mistrzów tańca oraz
wystąpiła gwiazda londyńskiej sceny house – Alec Sun Drae.
Czwarty jubileusz zorganizowany został w kubańskim klimacie.
Zagrał zespół Calle Sol, z gościnnym udziałem Blue Cafe oraz
zatańczyli Robert Kochanek z Lenką Tvrzovą. Imprezę poprowadziła
Agnieszka Popielewicz.
Siódme urodziny nawiązywały do siedmiu motywów filmowych. Każde
show przygotowane zostało w innym klimacie.

Warszawa, Hilton Warsaw 2010, 2011, 2012, 2014

UCZESTNICY:
1500 osób, kluczowi klienci kasyna, celebryci

Imprezę prowadzili Damian Michałowski i Michał Korościel z Radia Zet.
Na scenie wystąpili m.in. Grupa Volt w choreografiach Agustina
Egurroli, mistrz pole dance oraz akrobatki FlyCube. Oprawę muzyczną
zapewnili: zespół coverowy oraz muzycy w live actach z DJ’em.
Wśród nagród w loteriach na gości czekały luksusowe samochody.

ALIOR BANK
2 KONFERENCJE
BIZNESOWE
2016-2017

KONFERENCJA DLA PARTNERÓW
BIZNESOWYCH
Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:

PROJEKT:
8 grudnia 2016 roku w Hotelu Warszawianka w Serocku miała miejsce
Konferencja dla Partnerów Biznesowych Alior Banku. Poszukiwania
spektakularnego i inspirującego tła scenograficznego dla wydarzenia
zwieńczył wybór konwencji „Frozen”, efektownej scenerii łączącej
elementy kosmiczne z wizualizacjami surowo pięknej, zimowej tundry.

Alior Bank S.A.

CEL:
Podsumowanie współpracy i prezentacja strategii biznesowej

MIEJSCE:
Hotel Warszawianka, Serock 2016, Hotel Narvil 2017

UCZESTNICY:
350 osób – Zarząd, menedżerowie wyższego szczebla banku
oraz reprezentanci kluczowych partnerów handlowych

Wydarzenie rozpoczęła konferencja dla pracowników banku, intensywnie
ilustrowana elementami multimedialnymi. Kolejny etap stanowiło spotkanie
z gośćmi, które poprowadziła Dorota Gardias. Następnie przekaz
merytoryczny ustąpił pola artystom i elementom rozrywkowym, którzy
wpisując się w estetykę scenografii, wspólnie z Dj’ami stworzyli
spektakularne i pełne niespodzianek tło dla zabawy trwającej do
wczesnych godzin porannych.
Na scenie pojawili się: Anita Lipnicka z zespołem, znany z produkcji TV
zespół coverowy Life Club Band, tancerze grupy Volt w choreografii
autorstwa Agustina Egurroli oraz akrobaci z zespołu Alter Trio. Goście
podziwiali pokaz Flair w wykonaniu mistrza świata w tej dziedzinie i bawili
się przy muzyce Dj Zaks’a w akompaniamencie live act saksofonisty.
W listopadzie w 2017 roku w Hotelu Narvil w Serocku - Konferencja dla
Partnerów Biznesowych Alior Banku, zrealizowaliśmy koncepcję
nowoczesnego i inspirującego tła scenograficznego dla wydarzenia pod
hasłem „Cyfrowy Buntownik”, w efektownej scenerii łączącej elementy
sztucznej inteligencji z animacjami multimedialnymi.
Na scenie pojawili się: Zespół Enej oraz znany z produkcji TV zespół
coverowy Life Club Band. Goście bawili się przy muzyce Dj Zaks’a w
akompaniamencie live act saksofonisty.

NCBiR
GALA LIDERÓW
2013

LIDERZY

PROJEKT:

Konferencja / Biznes

KLIENT:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Lider, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspiera
najbardziej innowacyjne projekty młodych naukowców oraz ich
doświadczenia w kierowaniu własnym zespołem badawczym.
Nagrodzone osoby otrzymały łącznie pulę dofinansowania w wysokości
46 milionów złotych. Oprawę artystyczną zapewnili muzycy w
niesamowitych występach live act.

CEL:

Miał miejsce również pokaz z degustacją kuchni molekularnej.

Uroczyste wręczenie grantów naukowych
w programie Lider

Wydarzenie poprowadziła prezenterka Dorota Gardias.

MIEJSCE:
Warszawa, Pałac Prymasowski, 2013

UCZESTNICY:
150 osób, młodzi naukowcy z całej Polski,
ministrowie, przedstawiciele parlamentu RP

LINETECH - LOTNISKO
KATOWICE PYRZOWICE
OTWARCIE BAZY
TECHNICZNEJ 2012

LINETECH OTWARCIE BAZY TECHNICZNEJ

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
LineTech oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A

CEL:
Otwarcie największego w Polsce hangaru lotniczego - bazy
technicznej firmy LineTech na lotnisku Katowice Pyrzowice

MIEJSCE:
Katowice - Pyrzowice, Port Lotniczy, 2012

UCZESTNICY:
900 osób, goście z kraju i zagranicy

19 lipca odbyło się oficjalne otwarcie bazy technicznej firmy Linetech,
wybudowanego przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.
Galę współprowadziła Agnieszka Popielewicz.
Oprawę choreograficzną wydarzenia zapewnił Agustin Egurrola
z widowiskowym show tancerzy grupy Volt.
Punktem kulminacyjnym był niepowtarzalny koncert Patrycji
Markowskiej z Grzegorzem Markowskim oraz Urszulą.

PRACUJ.PL
8 OGÓLNOPOLSKICH
EVENTÓW

PRACUJ.PL

PROJEKT:

Gala / Biznes

KLIENT:

Ogólnopolski cykl tematycznych eventów lokalnych dla grupy Pracuj.pl
pod hasłem „Ogrody Amsterdamu”, którego celem było stworzenie
płaszczyzny do integracji zespołu handlowego klienta z kluczowymi
klientami korporacyjnymi na lokalnych rynkach.

Pracuj.pl

CEL:
Integracja zespołu sprzedaży z klientami

MIEJSCE:
Kraków – Klub Scena54
Poznań – Restauracja Mus
Wrocław – Grey Club
Warszawa – Restauracja Aurelio
Łódź – Tektura Boho
Katowice – 27th Floor
Sopot – L’entre Villes
Bydgoszcz - Przystań

UCZESTNICY:
Pracownicy działów handlowych oraz klienci

Koncepcja agencji została wybrana w otwartym postępowaniu
przetargowym, w wyniku którego zespół SDE Group stanął przed
zadaniem zaprojektowania i wykonania dedykowanej scenografii
ilustrującej motyw przewodni eventów.
Eventy zrealizowaliśmy w zarekomendowanych przez agencję
lokalizacjach, w 8 największych miastach Polski (Kraków, Poznań,
Wrocław, Warszawa, Łódź, Katowice, Sopot, Bydgoszcz).
Każdorazowo towarzyszył im bardzo pozytywny odbiór gości,
owocujący zacieśnieniem relacji biznesowych.
Dodatkowo, poza obsługą techniczną (światło i dźwięk),
przygotowaliśmy branding wg. wytycznych klienta, zapewniliśmy
również catering, program artystyczny i dodatkowe atrakcje dla gości.

ALIOR BANK
SZYBCY I WŚCIEKLI
2017

ALIOR SZYBCY I WŚCIEKLI

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes

KLIENT:
Alior Bank S.A

CEL:
Podsumowanie wyników sprzedażowych, wyróżnienia najlepszych
bankierów, przedstawienie nowych celów

MIEJSCE:
Klub Bank, Warszawa 2017

UCZESTNICY:
300 osób, zarząd, management, najlepsi sprzedawcy

Motyw przewodni gali w kwietniu 2017 stworzyły superszybkie
samochody, z piskiem opon i w akompaniamencie basowego
pomruku silników wchodzące na wysokie obroty – wprost z serii
filmów „Szybcy i Wściekli”. Dynamiczny program artystyczny,
odjechana scenografia były gwarancją potrójnej dawki ekstremalnych
emocji.
W programie artystycznym m.in. Zespół Łobuzy, John James,
Sabina Jeszka wraz z live act oraz Flair Show, a to wszystko w
połączeniu z niesamowitymi animacjami multimedialnymi.

PROJEKTY SPECJALNE

ENDORFINA
SYLWESTER
2019/2020

BAL SYLWESTOWY 2019/2020

PROJEKT:

Projekt marketingowy

KLIENT:
Produkcja własna

CEL:
Budowanie marki www.balsylwestrowy.com.pl

MIEJSCE:
Pałac Zamoyskich, Endorfina Foksal

UCZESTNICY:
Wydarzenie biletowane, 600 osób

Projekt marketingowy z ogólnopolską kampanią reklamową,
uwzględniającą wszystkie media ( TV, INTERNET OUTDOOR, PRASA,
RADIO, SEM, KINA). Wielki bal sylwestrowy z cyklu najbardziej
prestiżowych wydarzeń sylwestrowych w Polsce - „Sylwester to
sztuka wyboru”
Bal został zrealizowany z rozmachem na miarę produkcji telewizyjnej,
w scenografii nawiązującej do produkcji filmowej Casino Royal, nie
tylko scenograficznie, ale także na poziomie scenariusza wydarzenia –
ze spektakularnym, 7 – godzinnym programem artystycznym
obejmującym występy wokalistów, zespołów tanecznych, DJ, oraz
laureatów Talent Show.
Scenerię Balu Sylwestrowego stworzyły wspaniałe wnętrza
zabytkowego Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie, którego
gmach i dziedziniec na tą wyjątkową noc były wyłącznie do dyspozycji
gości balu.
W rolę gospodarza wcielili się Sabina Jeszka i Robert Ciachorowski. W
opinii wszystkich uczestników, ta wyjątkowa noc minęła zdecydowanie
zbyt szybko.

PAŁAC I FOLWARK
ŁOCHÓW
SYLWESTER
2019/2020

BAL SYLWESTOWY 2019/2020

PROJEKT:

Projekt marketingowy

KLIENT:
Produkcja własna

CEL:
Budowanie marki www.balsylwestrowy.pl

MIEJSCE:
Pałac i Folwark Łochów

UCZESTNICY:
Wydarzenia biletowane, 600 osób

Projekt marketingowy z ogólnopolską kampanią reklamową,
uwzględniającą wszystkie media ( TV, INTERNET OUTDOOR, PRASA,
RADIO, SEM, KINA). Spektakularny bal sylwestrowy z cyklu najbardziej
prestiżowych wydarzeń sylwestrowych w Polsce - „Sylwester to
sztuka wyboru”
Bal został zrealizowany z rozmachem na miarę produkcji telewizyjnej,
w scenografii retro nawiązującej do przyjęcia inspirowanego motywami
powieści Wielki Gatsby nie tylko scenograficznie, ale także na
poziomie scenariusza wydarzenia – ze spektakularnym, 7 – godzinnym
programem artystycznym obejmującym występy wokalistów, zespołów
tanecznych, DJ, oraz laureatów Talent Show.
Wielki Gatsby zagościł we wnętrzach Hotelu Pałac i Folwark Łochów goście zostali przeniesieni w magiczny klimat lat 20 - czasy prohibicji,
zabaw do białego rana w eleganckiej i pełnej przepychu scenerii.
W rolę gospodarzy wcielili się Anna Głogowska i szarmancki Robert
Kochanek, którzy fantastycznie odnaleźli się w konwencji pełnej
elegancji „lat 20” ubiegłego stulecia.
W opinii wszystkich uczestników, ta wyjątkowa noc minęła
zdecydowanie zbyt szybko.

ENDORFINA
SYLWESTER
2018/2019

ENDORFINA SYLWESTER 2018/2019

PROJEKT:

Projekt marketingowy

KLIENT:
Produkcja własna

CEL:
Budowanie marki www.balsylwestrowy.com

MIEJSCE:
Pałac Zamoyskich, Endorfina Foksal

UCZESTNICY:
Wydarzenie biletowane, 300 osób

Wieczór noworoczny 2018/19 to pierwszy zorganizowany przez SDE
Group wielki bal sylwestrowy, otwierający cykl najbardziej prestiżowych
wydarzeń sylwestrowych w Polsce.
Bal został zrealizowany z rozmachem na miarę produkcji telewizyjnej,
w scenografii retro nawiązującej do przyjęcia inspirowanego motywami
powieści Wielki Gatsby nie tylko scenograficznie, ale także na
poziomie scenariusza wydarzenia – ze spektakularnym, 7 – godzinnym
programem artystycznym, obejmującym występy wokalistów, zespołów
tanecznych, DJ oraz laureatów Talent Show.
Scenerię Balu Sylwestrowego stworzyły wspaniałe wnętrza
zabytkowego Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie, którego
gmach i dziedziniec na tą wyjątkową noc były wyłącznie do dyspozycji
gości.
W rolę gospodarza wcielił się szarmancki Robert Kochanek, który
fantastycznie odnalazł się w pełnej elegancji konwencji „lat 20”
ubiegłego stulecia.
W opinii wszystkich uczestników, ta wyjątkowa noc minęła
zdecydowanie zbyt szybko

HILTON DOUBLE TREE
WIELKI GATSBY
BAL SYLWESTROWY
2014/2015

HILTON BAL SYLWESTROWY

PROJEKT:

Projekt specjalny

KLIENT:

Przebojowa muzyka, stylizacje, bogato zdobiona scenografia oraz
niezapomniane występy artystyczne – w takiej aranżacji odbył się bal
sylwestrowy 2014/2015 połączony z imprezą otwarcia hotelu
DoubleTree by Hilton Warsaw.

DoubleTree by Hilton Warsaw
Motywem przewodnim był powieściowy i filmowy klimat pełnych
przepychu i luksusu przyjęć Wielkiego Gatsby’ego.

CEL:
Tematyczny bal sylwestrowy „Wielki Gatsby” 2014/2015

MIEJSCE:
Hotel Double Tree by Hilton Warsaw, Warszawa, 2014

UCZESTNICY:
1300 osób

Szampańskie humory zapewnił prowadzący imprezę Marcin Daniec,
który tego wieczoru wcielił się w rolę Wielkiego Gatsby’ego. Goście
tańczyli na parkiecie w rytm swingujących utworów, które wykonał
znany z wielu programów telewizyjnych Life Club Band.
Dodatkowych wrażeń muzycznych dostarczył występ saksofonisty
A. Rec-Sax. O oprawę taneczną zadbała grupa Volt w choreografii
autorstwa Agustina Egurroli.
Uczestnicy mieli okazję podziwiać pokaz akrobatyczny w wykonaniu
Alter Trio oraz powietrzne show akrobatki Anny Węklar.

AMBRA S.A
5 EDYCJI
CIN & CIN POLISH CUP
2007-2011

CIN & CIN POLISH CUP

PROJEKT:

Projekt marketingowy

KLIENT:
Ambra S.A,- Cin&Cin

CEL:
Budowanie marki Cin&Cin

MIEJSCE:
2007 r. Hotel Gromada, 2008 r. Torwar, 2009, 2010, 2011 r.
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre - kampania ogólnopolska

UCZESTNICY:
4000 widzów + 1000 par w każdej z edycji turnieju
oraz sędziowie z 19 krajów świata

Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego Cin&Cin Polish Cup
otrzymał kategorie: INTERNATIONALE OPEN, Mistrzostwa Polski oraz
Grand Prix. Tym samym stał się jednym z nielicznych na świecie i jedynym
w Polsce turniejem o randze WDSF INTERNATIONAL OPEN w dwóch
stylach tanecznych.
W przerwie miedzy zmaganiami tanecznymi goście podziwiali bogaty
program artystyczny. Wystąpili w nim m.in.: artyści telewizyjnych talent
show, tancerze programu Taniec z Gwiazdami, grupa Volt w choreografii
Agustina Egurroli, Patrycja Kazadi, Justyna Steczkowska, Małgorzata
Foremniak, Katarzyna Glinka, Halina Frąckowiak oraz zespół Feel.
W roku 2011 zostały wręczone Oskary Tańca dla: instytucji, firm, telewizji
i gwiazd, które przyczyniły się do popularyzacji tańca w Polsce.
Projekt zainteresował świat show-biznesu, media oraz firmy, które stały się
partnerami turnieju. Jako pomysłodawca i wykonawca odpowiadaliśmy za:
kompleksowe przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, zaplecze
logistyczne, oprawę artystyczną dwóch dni turnieju oraz after party,
produkcję TV.
5 letnia promocja wydarzenia w ramach przeprowadzonej kampanii
marketingowej i PR w telewizji, radiu, prasie, Internecie, wspartej
outdoorem, pozwoliła wykreować atrakcyjny wizerunek marki i wzmocnić
jej rozpoznawalność.

PEPSI & TVN
PORTY PEPSI
2011

PORTY PEPSI

PROJEKT:

Projekt marketingowy
Otwarte na czas letni Porty, pod marką Pepsi, zakładały m.in.
zachęcenie ludzi do aktywnego wypoczynku.

KLIENT:
Pepsico & TVN

CEL:
Budowanie marki PEPSI, poprzez stworzenie miejsca zachęcającego
osoby spędzające lato w mieście, do uczestnictwa w aktywnościach

MIEJSCE:

Przygotowane atrakcje obejmowały: warsztaty taneczne, pokazy
tancerzy Tańca z Gwiazdami oraz You Can Dance, występy artystów z
show Mam Talent i X Factor oraz koncerty gwiazd min. Smolika czy
Moniki Brodki.
Przybyli tłumnie goście aktywnie uczestniczyli w warsztatach oraz
wieczornych wydarzeniach.
Na scenie gościli m.in.: Michał Szpak, Sabina Jeszka, Blady Kris,
Dziewczyny, William Malcolm, Ada Szulc, Stefano Terrazzino, Paulina
Biernat, Robert Kochanek, Anna Głogowska, Jan Kliment, Kuba
Jóźwiak, Wiola Fiuk i wielu innych.

Warszawa, Chorzów, kampania ogólnopolska 2011

Działania były relacjonowane w Dzień Dobry TVN, Co jest grane, Co za
tydzień.

UCZESTNICY:

Informacje o projekcie ukazywały się w radiu Eska, na łamach Echo
Miasta i w Internecie.

Mieszkańcy, turyści

AMBRA S.A
CIN & CIN AMORE
2008

CIN & CIN AMORE

PROJEKT:

Projekt marketingowy
Projekt marketingowy, w którym agencja zajęła się produkcją
i promocją płyty Stefano Terrazzino.

KLIENT:
Ambra S.A. - Cin&Cin

CEL:

Realizacja nagrań została powierzona popularnym szwedzkim
producentom: J. Fransson, T .Larsson, T. Lundgren.
Teksty napisali m.in. Marek Kościkiewicz i Ryszard Kunce, a muzykę
do większości utworów skomponował Filip Siejka.

Wykreowanie wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu, utożsamiane
z marką, a skierowane do kobiet

Promocja objęła przygotowanie, projekt i realizację kampanii
billboardowej, wspierającej sprzedaż płyty, sesje zdjęciowe oraz
nagranie teledysku.

MIEJSCE:

W 8. największych miastach Polski widocznych było 800 billboardów
tradycyjnych i wielkoformatowych siatek oraz 900 citylightów.

Warszawa, kampania ogólnopolska 2008

Promocji płyty towarzyszył udział w festiwalach, programach tv oraz
koncerty w najpopularniejszych klubach największych polskich miast.

UCZESTNICY:
Głównie kobiety

MTV - EDS
DANCE CRASH
WALKI TANECZNE
2010

DANCE CRASH WALKI TANECZNE

PROJEKT:

Projekt Specjalny

KLIENT:

Imprezę brawurowo poprowadził CNE, a walki zapowiadał Kasta.
Goście mogli posłuchać i obejrzeć występ Mroza. Uczestnicy walczyli o
15.000 złotych, oraz udział w finale imprezy MTV ,,Gdańsk Dźwiga
Muzę Dance Edition 2010.” Do walk tanecznych stanęło 8 solistów.

Soho Factory, Black Lion, Egurrola Dance Studio, MTV

CEL:
Walki taneczne najlepszych solistów i ekip hip hopowych z całego kraju

MIEJSCE:
Soho Factory, Warszawa

UCZESTNICY:
Tancerze hip hopu, miłośnicy tańca, gwiazdy

Rywalizację ekip sędziowali jurorowie międzynarodowej sławy - ikony
hip hopu i choreografii: Shaun Niles z Wielkiej Brytanii, Joseph Go z
Francji i uważany za prekursora hip hopu Buddha Stretch z U.S.A,
który współpracował m.in.: z Michaelem Jacksonem, Willem Smith'em,
Missy Elliott i przez 12 lat przygotowywał choreografię do teledysków
Mariah Carey.
Każdy z sędziów dał pokaz tańca na najwyższym światowym poziomie,
a Buddha Stretch dodatkowo poprowadził dla widowni otwartą lekcję
hip hopu.
Całemu wydarzeniu patronowali: MTV, Wp.pl, Planeta.fm,
ClearChannel, Gadu-Gadu, GaduAir, , Dlaczego, Brake.pl,
Szkolytanca.pl .

TVN & PLAY & LECH
3 EDYCJE PROJEKT
PLAŻA
2007-2008

PROJEKT PLAŻA

PROJEKT:

Projekt Specjalny
Wakacyjna akcja promocyjna obfitowała w liczne atrakcje zachęcające
do aktywnego wypoczynku na plaży polskich kurortów.

KLIENT:
TVN, Play, Lech

Akcja obejmowała następujące animacje: zajęcia fitness, siatkówkę
plażową, ściankę wspinaczkową, sporty wodne oraz naukę tańca
z medialnymi tancerzami.

CEL:

Event ten umożliwiał spotkania z gwiazdami, poznanie atrakcji
poszczególny miast oraz uczestnictwo w wieczornych show.

Dostarczenie kontentu do realizacji programu telewizyjnego TVN oraz
promocja sponsorskich marek: Play i LECH

MIEJSCE:
10 nadmorskich kurortów, kampania ogólnopolska w latach 2007-2008

UCZESTNICY:
Mieszkańcy okolicznych miasteczek oraz turyści

Cała obsługa artystyczna była po stronie naszej agencji.
Relacje z wydarzenia można było oglądać w telewizji TVN.

HENKEL
2 EDYCJE STUDIO
STYLU PERWOLL
2011-2012

STUDIO STYLU PERWOLL

PROJEKT:

Projekt marketingowy
W 2011 i 2012 na krakowskim Przedmieściu, podczas imprezy
modowej Warsaw Fashion Street, powstało Studio Perwoll.

KLIENT:
Henkel, Mozaic OMD – Perwoll

Każdy mógł uzyskać poradę od stylistki, otrzymać próbkę produktu
oraz wziąć udział w przygotowanych konkursach i animacjach.

CEL:

W 2011r., w hiszpańskim klimacie, wydarzenie poprowadził Conrado
Moreno, a na scenie głównej WFS wystąpili Stefano Terrazzino i Paulina
Biernat.

Prezentacja marki Perwoll na Warsaw Fashion Street

MIEJSCE:
Warszawa, Warsaw Fashion Street. Kampania ogólnopolska 2011 i 2012

UCZESTNICY:
Zainteresowani, przechodnie, głównie kobiety

W 2012r. motywem przewodnim była Marilyn Monroe w diamentowym
show. W rolę ikony wcieliła się aktorka Sylwia Gliwa, która
zaprezentowała się w jednej z konkursowych stylizacji.
Całość poprowadził Olivier Janiak.

UNILEVER
W RYTMIE REXONA
9 EVENTÓW ORAZ
AMBIENT 2008

NAUKA TAŃCA W RYTMIE REXONA

PROJEKT:

Projekt marketingowy
Jako pomysłodawca i realizator akcji „Nauka tańca w rytmie REXONA”
wsparliśmy promocję produktu firmy Unilever.

KLIENT:
Unilever – Rexona

CEL:
Zwiększenie zainteresowania produktami REXONA

MIEJSCE:
Punkty sprzedaży oraz sieć kin Multikino w największych miastach Polski

UCZESTNICY:
Młodzież, kobiety, miłośnicy tańca

Płyty CD w nakładzie 300 tys. egzemplarzy, zawierające programy
nauki tańca, prowadzone przez popularnych tancerzy – Rafała
Maseraka i Roberta Kochanka, dołączone były do zestawów
promocyjnych kosmetyku.
Druga z akcji pod szyldem „REXONA for Teens”, polegała na realizacji
spotkań z finalistami programu Taniec z Gwiazdami w sieci kin
Multikino. Imprezy w ośmiu największych miastach przyciągnęły ponad
10 000 nastolatek.
Ukoronowaniem projektu było szkolenie taneczne z naszymi
tancerzami, uczestniczek konkursu wybranych drogą sms-ową.
Cała akcja była wspierana silną kampanią medialną.
Dzięki tego typu akcji promocyjnej, marka REXONA zyskała rzeszę
potencjalnych klientów wśród kobiet i młodzieży.

BIZNES INTEGRACJE I SPOTKANIA

UTK - KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA W
TRANSPORCIE
KOLEJOWYM 2019

UTK - KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W
TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Gala / Biznes

KLIENT:
Urząd Transportu Kolejowego

CEL:

PROJEKT:
Spotkanie w formie gali wieczornej którego celem było
podsumowanie wieloobszarowej działalność Urzędu Transportu
Kolejowego, uhonorowanie najbardziej innowacyjnych projektów
wchodzących w skład wszystkich resortów urzędu oraz wyróżnienie
najbardziej zasłużonych pracowników w poszczególnych resortach .
Uroczystą Galę poprowadziła prezenterka Beata Chmielowska –Olech.
Podczas gali wieczornej na scenie zaprezentował się w recitalu
muzyki klasycznej młody, utalentowany pianista Wawrzyniec Prasek.

Podsumowanie wyników w sektorze bezpieczeństwa w resorcie
Urzędu Transportu Kolejowego

Agencja zajęła się kompleksową realizacją konferencji, gali wręczenia
wyróżnień oraz gali wieczornej, zapewniając miejsce realizacji,
zaplecze techniczne, program artystyczny oraz branding i scenografię.

MIEJSCE:

Agencja była również odpowiedzialna za przygotowanie multimedialnej
prezentacji.

Politechnika Warszawska Aula Fizyki 19.12.2019 r.

UCZESTNICY:
200 osób , Zarząd, kadra zarządzająca w resortach bezpieczeństwa
pionu kolejnictwa

ALIOR BANK
KONWENCJA
STRATEGICZNA
SPRZEDAŻY 2016

ALIOR KONGRES SPRZEDAŻY

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
18-19 stycznia 2016 odbyła się konferencja oraz dwie uroczyste gale.

KLIENT:

Top Manager, była pierwszą galą, na której wręczone zostały statuetki
dla najlepszych.

Alior Bank

CEL:
Konferencja sprzedaży Alior Bank 2015/2016

MIEJSCE:
Hotel Double Tree by Hilton Warsaw, Warszawa 2016

UCZESTNICY:
800 osób, zarząd oraz management firmy

Na drugiej gali goście podziwiali bogaty program artystyczny
z rockowym koncertem zespołu Symphonica, z udziałem gwiazd:
Małgorzaty Ostrowskiej, Piotra Cugowskiego, Mateusza Źiółko i innych.

NCBiR
KONFERENCJA
NAUKOWA
2015

NCBR KONFERENCJA KLIMATYCZNA

PROJEKT:

Konferencja / Biznes

KLIENT:
Norway Grands - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

CEL:
Konferencja naukowa „Ochrona środowiska i zmiany klimatu”

MIEJSCE:
Sopot, Hotel Sheraton, 2015

UCZESTNICY:
250 osób; zarejestrowani uczestnicy, zaproszeni goście i prelegenci

Dwudniowa konferencja naukowa o tematyce ochrony środowiska
i zmian klimatu, organizowana przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju przy współpracy z Polsko-Norweską współpracą badawczą.
W trakcie konferencji w innowacyjny sposób został przedstawiony
problem zmian klimatycznych.
Po konferencji odbył się bankiet z udziałem pianisty Wawrzyńca
Praska, który wykonał recital muzyki filmowej.

LOTNISKO KATOWICEPYRZOWICE
KONFERENCJA
PRASOWA 2015

INWESTYCJE NA LOTNISKU

PROJEKT:

Konferencja / Biznes

KLIENT:

18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowego terminala
przylotowego C oraz nowej drogi startowej na lotnisku
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice Airport.

Lotnisko Katowice - Pyrzowice

Pierwszą częścią wydarzenia była konferencja prasowa.

CEL:

W programie konferencji zaplanowano: uroczyste otwarcie terminalu
przylotowego wraz z przecięciem wstęgi, przemówienia
okolicznościowe oraz wręczenie odznaczeń dla zasłużonych
w inwestycji.

Konferencja prasowa zorganizowana w ramach otwarcia nowych
inwestycji

Wydarzenie poprowadził Maciej Orłoś.

MIEJSCE:
Katowice - Pyrzowice, Nowa Hala Przylotów Portu Lotniczego, 2015

UCZESTNICY:
400 osób; przedstawiciele władz państwowych, samorządowych,
służb mundurowych oraz reprezentanci świata biznesu i mediów

KONFERENCJA
PRASOWA
WIZZ AIR
2014

WIZZ AIR ZMIENIAMY SIĘ

PROJEKT:

Konferencja / Biznes
W związku z urodzinami Wizz Air w Katowicach w hotelu Monopol
odbyła się konferencja prasowa poświęcona 10. leciu przewoźnika.

KLIENT:
Wizz Air

CEL:
Konferencja prasowa

MIEJSCE:
Katowice, Hotel Monopol, 2014

UCZESTNICY:
250 osób; dziennikarze, pracownicy firmy, kluczowi partnerzy

Jozsef Váradi, prezes Wizz Air dziękował pracownikom i pasażerom
za wspólne, wysokie loty, a także opowiedział o planach na kolejną
dekadę.

PCTA
12 KONFERENCJI
SKARBNIKÓW
2014-2019

PCTA

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
Projekt cykliczny organizowany kompleksowo dla Stowarzyszenia
Polskich Skarbników Korporacyjnych oraz wybranych banków.

KLIENT:
Polskie Stowarzyszenie Skarbników Korporacyjnych,
PKO BP, HSBC, BGŻ PARIBAS, BZWBK, CAIXA, MILLENIUM, CITI
BANK, CREDIT AGRICOLE

CEL:
konferencja dla uczestników stowarzyszenia, integracja i biznes-mixer

MIEJSCE:
Hotel Warszawianka, Jachranka 2014, Windsor Hotel, Jachranka 2015,
Hotel Holiday Inn Józefów 2016, Hotel Mazurkas 2016, Holiday Inn
Józefów 2017 (marzec), Holiday Inn Józefów 2017 (październik),
Copernicus Toruń (marzec 2018), Holiday Inn Józefów 2018
(październik), Holiday Inn Józefów (kwiecień 2019)

UCZESTNICY:
200 osób; przedstawiciele banków, finansiści, klienci bezpośredni
banków

Projekt podzielony jest na 3 części:
STOISKA WYSTAWIENNICZE
projekt, przygotowanie oraz zabudowa stoisk wystawienniczych dla
banków, które prezentują się podczas dwudniowej konferencji.
KONFERENCJE
zapewnienie techniki oraz nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem
scenariusza
EVENT WIECZORNY
oprawa techniczna, scenograficzna, program artystyczny oraz nadzór
nad całością wydarzenia, w tym prezentacją głównego sponsora
części galowej.
Bankiet wieczorny rozpoczyna się od humorystycznego wątku
rozluźniającego. Aby sprostać oczekiwaniom klienta zaangażowaliśmy
kabaret „Chyba” oraz Karola Strasburgera doskonale znanego z
teleturnieju „Familiada”. Program artystyczny uświetniły pokazy
artystów znanych z telewizyjnych talent show oraz koncerty gwiazd
takich jak - Poparzeni kawą 3, Robert Janowski z zespołem z
programu „Jaka to Melodia”, Michał Milowicz z zespołem „Chłopaki nie
płacą”.

SANTANDER- BZWBK
6 EVENTÓW KONGRES
SKARBNIKÓW
2014-2019

BZWBK DLA FINANSÓW

PROJEKT:

Gala / Biznes

KLIENT:
Bank Zachodni WBK

CEL:
Bankiet połączony z imprezą taneczną

MIEJSCE:
Jachranka, Hotel Warszawianka, 2014, Hotel Windsor 2015,
Holiday Inn Józefów 2016, Holiday Inn Jozefów 2017, Copernicus
Toruń 2018, Double tree by Hilton Warsaw 2019

Sześć eventów zorganizowane w czasie kongresu Stowarzyszenia
Polskich Skarbników Korporacyjnych na zlecenie BZ WBKSANTANDER.
W 2014 roku goście bawili się przy muzyce disco zespołu coverowego
oraz niesamowitych live actach saksofonisty i DJ`a.
W roku 2015 impreza została przygotowana w klimacie kubańskim,
a na scenie wystąpiły tancerki AfroCarnival. Muzycznie o atmosferę
zadbał zespół CalleSol.
W 2016 roku impreza odbyła się w klimacie lat 20 w nawiązaniu
do filmu The Greate Gatsby.
W 2017 roku impreza odbyła się w klimacie przyszłości kosmosu
wystąpiła międzynarodowa gwiazda z Wielkiej Brytanii John James
W 2018 impreza odbyła się w klimacie la 70,80,90 a zabawę
uświetniała zespół Life club Band

UCZESTNICY:
200 osób, klienci oraz przedstawiciele konkurencyjnych banków

W 2019 impreza odbyła się klimacie Musicalu a o oprawę artystyczną
zadba najlepszy polski choreograf Agustin Egurrola i grupa Volt

PCTA
10 URODZINY
2017

PCTA – 10 URODZINY

PROJEKT:

Konferencja i Gala / Biznes
We wrześniu 2017 roku organizowaliśmy event z okazji 10 urodzin
Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych.

KLIENT:
PCTA

Event rozpoczął się konferencją, podczas której swoją mowę motywacyjną
wygłosił Maciej Orłoś.

CEL:

Po konferencji goście udali się na bankiet, na który zaprosiliśmy znanego z
popularnego programu „Jaka to melodia?”- Roberta Janowskiego wraz z
zespołem.

Celebracja urodzin

Agencja była odpowiedzialna za zapewnienie techniki, multimediów,
brandingu oraz programu artystycznego.

MIEJSCE:
Mała Warszawa / Fabryka Trzciny - Mała Warszawa

UCZESTNICY:
250 osób

FUJI FILM
3 EDYCJE
GALI KALENDARZA
2009-2012

KALENDARZE FUJI FILM

PROJEKT:

Projekt specjalny / Akcja Charytatywna
Podczas gali zlicytowane zostały kalendarze FujiFilm na rzecz fundacji
TVN ,,Nie jesteś sam”.

KLIENT:
Fuji Film, Fundacja TVN „Nie jesteś sam, Fundacja Razem Lepiej

CEL:
Licytacja kalendarza na cele charytatywne pod mecenatem FujiFilm oraz
rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciel Rodziny” fundacji Razem Lepiej

MIEJSCE:
Warszawa: podziemia Teatru Wielkiego 2009, CONFESION club
2010. Opera Club 2012

UCZESTNICY:
600 osób, gwiazdy, artyści, politycy, tancerze, sportowcy, media,
dziennikarze

W roku 2010 na kartach kalendarza znaleźli się tancerze z programu
„Taniec z Gwiazdami”: Rafał Maserak, Robert Kochanek, Łukasz
Czarnecki.
W kalendarzu na rok 2011 mogliśmy oglądać znanych sportowców
m. in.: Andrzeja Gołotę, Mariusza Czerkawskiego, Radosława Majdana.
Podczas obu Gal nie mogło zabraknąć bogatej oprawy artystycznej:
koncertów gwiazd, pokazów tanecznych i innych atrakcji.
Wraz z Fundacją „Razem Lepiej” mieliśmy zaszczyt organizować galę
rozstrzygającą konkurs o miano „Przyjeciela Rodziny 2012”. Ideą tej
akcji było wyróżnianie osób i instytucji, które niosą pomoc
potrzebującym.
Podczas Gali docenione zostały również wielodzietne rodziny oraz
samotne matki i ojcowie, którzy pomimo trudnej sytuacji, radzą sobie
z problemami.
Część oficjalna gali urozmaicona została występami artystów, którzy
charytatywnie wzięli udział w przedsięwzięciu. Galę poprowadzili: Anna
Samusionek i Maciej Orłoś.

AGORA
4 EVENTY GALI
URODZINOWEJ
2010-2013

URODZINY GLOSSY MEDIA

PROJEKT:

Gala / Biznes
Organizacja urodzin sieci reklamy internetowej.

Agora S.A, Sieć reklamy Glossy Media: 2010, 2011, 2013

Pierwsza rocznica odbyła się w warszawskim klubie Opera. Wśród
atrakcji były m.in.: pokazy taneczne i barmańskie oraz loterie z cennymi
nagrodami.

CEL:

Drugi jubileusz w filmowym klimacie Hollywood miał miejsce w klubie
Capitol. Nie zabrakło czerwonego dywanu, szampana, limuzyn,
występów gwiazd oraz finezyjnie przebranych gości.

KLIENT:

Bankiet z okazji urodzin Glossy Media (Agora S.A.)
W 2013 roku impreza odbyła się w warszawskim klubie Face,
w klimacie lat ’70.

MIEJSCE:
Warszawa, Opera Club 2009, Club & Teatr Capitol 2010,
Face Club 2013

UCZESTNICY:
500 osób, klienci, przedstawiciele domów mediowych,
agencji reklamowych, witryn partnerskich oraz celebryci

BZWBK
INTEGRACJE
ZAGRANICZNE
2014-2017

INTEGRACJE ZAGRANICZNE

PROJEKT:

Integracja / Biznes
Konferencje i szkolenia branżowe w połączeniu ze zorganizowanym
czasem wolnym.

KLIENT:
Bank Zachodni WBK

CEL:
Integracja, połączona z niekonwencjonalną formą spędzania
wolnego czasu

MIEJSCE:
Turcja, Hiszpania, Włochy, Polska, 2014, 2015, 2016, 2017

UCZESTNICY:
Grupy 25-30. osobowe, najlepsi pracownicy banku
i strategiczni klienci

W Hiszpanii agencja zapewniła uczestnikom następujące atrakcje:
zwiedzanie winnicy z degustacją, wizyta na Camp Nou: zwiedzanie
stadionu oraz museum FC Barcelona, spacer po skansenie Pueblo
Espanyol na wzgórzu Montjuic oraz kolację z pokazem flamenco.
W ramach zimowego wyjazdu do Włoch grupa wzięła udział w:
przejazdach skuterami śnieżnymi, ApressSki, pokazie i turnieju
bilardowym, przejeździe ratrakami przez lodowiec oraz kolacji
w restauracji na lodowcu. Agencja zapewniła uczestnikom możliwość
korzystania ze stoków narciarskich oraz potrzebny sprzęt.
W czasie wyjazdu do Turcji uczestnicy wzięli udział w zorganizowanych
aktywnościach takich jak rafting czy jazda quadami po zalesionych
wzgórzach. Po wysiłku uczestnicy mogli zregenerować się w tureckim
hammamie. Kulminacją wyjazdu był całodzienny rejs 42 metrowym
prywatnym jachtem z wykorzystaniem jetski, pontonu, sprzętu do
nurkowania.
Podczas wyjazdu w Polsce w Sobieniach Królewskich uczestnicy mieli
możliwość spotkania z sommelierem, degustacji najlepszych whisky i
cygar, sprawdzenia swoich umiejętności na polu golfowym, a dla
podniesienia adrenaliny ekstremalnego przejazdu samochodami
terenowymi.

SKANSKA
INTEGRACJA
KULINARNOTANECZNA 2018

SKANSKA

PROJEKT:

Integracja / Biznes

KLIENT:

Kreatywny event integracyjny, którego scenariusz został oparty na
warsztatach kulinarnych wzbogaciliśmy angażując w wydarzenie
zwycięzcę programu „Top Chef Gwiazdy od kuchni” - Rafała
Maseraka.

SKANSKA S.A.
Rafał wystąpił w roli konferansjera który na bieżąco, z właściwą sobie
werwą i entuzjazmem komentował poczynania zespołów.

CEL:
Integracja pracowników

W przerwie zmagań kulinarnych odbyły się grupowe warsztaty
taneczne, których prowadzącym był konferansjer.

MIEJSCE:

Po konsumpcji przygotowanych dań nadeszła pora na gościa
specjalnego. Pełną humoru zabawę opartą na formule popularnego
programu „Familiada” poprowadził gospodarz oryginalnego,
telewizyjnego formatu - Karol Strasburger.

FoodLab Studio - Warszawa

UCZESTNICY:
150 osób - pracownicy firmy

Udział w mini-teleturnieju był dla uczestników wspaniałym
doświadczeniem, podobnie jak możliwość wysłuchania legendarnych
kawałów Karola Strasburgera i wykonania pamiątkowego zdjęcia z
prowadzącym.
Po odbytej grze goście bawili się przy dźwiękach Dja do późnych
godzin nocnych.

PROMOCJA PRODUKTÓW

DAFI
NATURALNIE
ODPOWIEDZIALNI
2019-2020

DAFI- NATURALNIE ODPOWIEDZIALNI

PROJEKT:

Promocja produktów

KLIENT:
Formaster Group

CEL:
Komunikacja i promocja polityki zrównoważonego rozwoju.
Projekt CSR – otwarcie firmowej pasieki marki DAFI

MIEJSCE:
Fabryka Dafi – Formaster Kielce

UCZESTNICY:

SDE Group została wybrana do zaaranżowania scenograficznego oraz
nadzoru scenariusza plenerowej konferencji prasowej z udziałem
prowadzących „Pytanie na Śniadanie” TVP oraz liderów opinii
współpracujących z marką Dafi – Qczaja, Kasi Cichopek oraz Damiana
Janikowskiego.
Do zadań agencji należała produkcja i realizacja scenografii,
przygotowanie mobilnego studia telewizyjnego oraz bieżąca
koordynacja pracy i współpracy ekip dziennikarskich podczas
konferencji.
Motywem przewodnim spotkania z mediami było otwarcie firmowej
pasieki marki DAFI oraz promocja zrównoważonego rozwoju, polityki
realizowanej z zaangażowaniem przez jej właściciela, spółkę
FORMASTER S.A.
Agencja była także odpowiedzialna za promocję wydarzenie w
mediach ogólnopolskich, w ramach obsługi budżetu TV i Digital marki
Dafi.

150 osób – środowisko naukowe, dziennikarze i liderzy opinii
W konferencji udział wzięło 150 zaproszonych gości, w tym liczne
grono przedstawicieli świata nauki.

TESCO
FABRYKA SWETRÓW
2018-2019

TESCO FABRYKA SWETRÓW ŚWIĄTECZNYCH

PROJEKT:

Promocja produktów

KLIENT:

W grudniu 2018-2019 roku SDE Group zrealizowało event „Fabryka
swetrów Świątecznych” dla klienta Centrum Handlowe Tesco Gocław
w Warszawie i Tesco Kraków.

Tesco pasaż - Platinium Cast

Agencja była odpowiedzialna za koncepcję kreatywną, projekt,
aranżację i zabudowę stoiska.

CEL:

W specjalnie przygotowanej strefie warsztatowej odwiedzający
centrum handlowe mogli wykonywać, przy wsparciu świątecznych
pomocników, sweter według własnego projektu.

Promocja lokalna Pasażu Tesco jako miejsca rodzinnego i przyjaznego,
wzrost liczby odwiedzających, nawiązanie bliskiej relacji z klientami,
popularyzacja marki

MIEJSCE:
Pasaż w Galerii Handlowej Tesco Gocław w Warszawie

W trakcie eventu przewidziano wiele atrakcji dla dzieci. Na
wyjątkowym czerwonym tronie zasiadł sam Święty Mikołaj, z którym
każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wśród gości specjalnych pojawiły się: w 2018 Małgorzata RozenekMajdan, Katarzyna Zielińska, Dorota Gardias, Joanna Jabłczyńska,
Kamila Szczawińska i Klaudia Halejcio w 2019 Natali Siwiec, Mateusz
Gesler, Sylwia Nowak, .

UCZESTNICY:
Klienci sklepu i pasażu handlowego

Przepełnione atmosferą rodzinnej zabawy wydarzenie przy
akompaniamencie świątecznej muzyki przeniosło gości do prawdziwej
świątecznej krainy pełnej magii.

JERONIMO MARTINS
BIEDRONKA
OTWARCIA 15
NOWYCH SKLEPÓW

JERONIMO MARTINS - BIEDRONKA

PROJEKT:

Promocja produktów
W latach 2018-2019 agencja zrealizowała animacje towarzyszące
otwarciu 15 sklepów detalicznych sieci „Biedronka”.

KLIENT:

Wszystkie eventy odbywały się na terenie Warszawy i jej okolic.

Jeronimo Martins SGPS, S.A.

CEL:
Animacja otwarcia nowych punktów sprzedaży

MIEJSCE:
15 nowych sklepów detalicznych,
Warszawa i okolice

UCZESTNICY:
Lokalna społeczność, mieszkańcy Warszawy, potencjalni klienci
sklepów Biedronka

Zespół SDE Group zapewnił pełną koordynację oraz obsługę
techniczną wydarzeń, a także elementy scenograficzne, kostiumy oraz
scenariusz przebiegu wydarzeń.
Na przybyłych gości czekał czerwony dywan, a wejście do sklepu
zaaranżowane było balonową bramą. Zakupy umilała muzyka,
specjalnie wyselekcjonowana przez DJ’a, a elegancko wystylizowane
hostessy rozdawały ulotki promocyjne.

DAFI
KONFERENCJA
PRASOWA DO WODY
2014

DAFI DO WODY

PROJEKT:

Promocja produktów
Dafi Market Spółka Akcyjna zwiększa znajomość swoich produktów
oraz własnej marki i specyfiki działalności.

KLIENT:
Formaster S.A., Dafi

W związku z tym na konferencji prasowej firma zaprezentowała zalety
swoich produktów i właściwego ich marketingu, zapoznała z nowymi
ofertami.

CEL:

W ramach projektu „Do Wody „ powstał serwis specjalny poświęcony
tematyce zdrowego trybu życia.

Konferencja prasowa

MIEJSCE:
Warszawa, Restauracja Belvedere, 2014

UCZESTNICY:
Dziennikarze, media, gwiazdy

BENEFIT COSMETICS
ROADSHOW/AMBIENT
2013

BENEFIT SMILE TOUR

PROJEKT:

Promocja produktów

KLIENT:
Benefit Cosmetics Polska

CEL:

Różowy, piętrowy Benebus rozpoczął trasę Smile Tour 2013
w Warszawie, następnie zjawił się w Łodzi i Poznaniu, witając
przechodniów muzyką, zabawą i tańcem z Robertem Kochankiem.
W autobusie i w punktach postoju można było potańczyć przy muzyce
DJ’a oraz dać się ponieść wodzy fantazji w różowych okularach i
odpocząć w specjalnym różowym barze.

Celem akcji było wywołanie uśmiechu na twarzach polek, który
zgodnie z filozofią firmy jest najlepszym kosmetykiem

Rozdawano również ulotki uprawniające do zniżek podczas zakupów
produktów Benefit Cosmetics oraz zaproszenia na bezpłatne makijaże
do perfumerii Sephora.

MIEJSCE:

Wszystko odbywało się w otoczeniu różowych baniek mydlanych
unoszących się nad głowami benefitowych pasażerów oraz akrobacji
szczudlarza.

Warszawa, Poznań, Łódź

Trasę rozpoczęła konferencja prasowa, która w różowej atmosferze
uśmiechu odbyła się w ogródku letnim Opera Club.

UCZESTNICY:
Wszyscy zainteresowani, kobiety

Po części oficjalnej rozpoczął się premierowy przejazd benebusu
po Warszawie.

RENAULT
ROADSHOW
2011

RENAULT BOSE EDITION TOUR

PROJEKT:

Promocja Produktów
Trasa koncertowa Leszka Możdżera zatytułowana Komeda Możdżera
- Renault Bose® Edition Tour odbyła się w 9 miastach Polski.

KLIENT:
Renault, Mozaic - OMD

CEL:
Zapoznanie z nowymi modelami samochodów marki Renault,
Trasa Komeda Możdżera, Renault Bose Edition Tour 2011

MIEJSCE:
Warszawa, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gdańsk, Łódź,
Wrocław, Zabrze

UCZESTNICY:
Miłośnicy samochodów oraz muzyki

W każdej lokalizacji goście przybywający na koncerty mieli możliwość
zapoznania się z wybranymi modelami z gamy Renault Bose® Edition
– we foyer sal koncertowych powstały specjalne strefy Renault.
Agencja była odpowiedzialna za wybór miejsc, logistykę, ekspozycję
samochodów oraz oprawę multimedialną, branding, a także obsługę
konkursu.

FESTIWAL
SKRZYŻOWANIE
KULTUR 2018-2019

FESTIWAL SKRZYŻOWANIA KULTUR 2018-19

PROJEKT:

Promocja produktów

KLIENT:
Stołeczna Estrada

CEL:
Cykl koncertów

MIEJSCE:
Namiot pod PKiN – wrzesień 2018
Namiot pod PKiN – wrzesień 2019

UCZESTNICY:
15.000 osób – uczestnicy festiwalu

W latach 2018 oraz 2019 SDE GROUP uczestniczyło w projekcie
Festiwal Skrzyżowania Kultur w Warszawie. Agencja odpowiedzialna
była za stworzenie koncepcji kreatywnych, projektów oraz aranżacji
500 m2 przestrzeni namiotu, który stanął w samym sercu stolicy przed
Pałacem Kultury i Nauki na placu Defilad.
Cała powierzchnia podzielona była na cztery strefy. Pierwszą z nich
była strefa sprzedaży, w której uczestnicy imprezy mogli nabyć bilety
wstępu oraz książki i płyty zaproszonych artystów. Kolejną częścią
była strefa koncertowa, do której zapewniliśmy zaplecze techniczne.
Dla zwiedzających zapewniliśmy również strefę gastronomiczną a
także małą strefę chillout.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 artystów z różnych stron świata,
a przestrzeń zaaranżowaną przez naszą agencję odwiedziło 15 000
uczestników festiwalu.

MIĘDZYNARODOWE
TARGI TRAKO
2015- 2019

MIEDZYNARODOWE TARGI TRAKO 2019

PROJEKT:

Promocja Produktów

KLIENT:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Podmioty towarzyszące: Instytut Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury,
Urząd Transportu Kolejowego

CEL:
Promocja marki, budowa stoisk wystawienniczych

MIEJSCE:
AmberExpo Gdańsk 24-27 września 2019

UCZESTNICY:
Zwiedzający, zainteresowani

W roku 2015, 2017 oraz 2019 firmie SDE Group sp. z o.o
powierzono organizację oraz obsługę stoiska wystawienniczego na 13.
Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO2019.
Agencja była odpowiedzialna za kompleksową obsługę tj.
zaplanowanie, stworzenie wariantowych wizualizacji, zbudowanie oraz
zaaranżowanie scenograficzne wspólnego, dwupoziomowego stoiska
wystawienniczego o łącznej powierzchni 190m2 dla Centrum Unijnych
Projektów Transportowych oraz podmiotów towarzyszących tj.
Instytutu Kolejnictwa, Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu
Transportu Kolejowego.
Do zadań naszej firmy należało opracowanie pełnej dokumentacji
stoiska tj. projektu, wizualizacji 3D, planów oraz schematów
technicznych niezbędnych do realizacji. Przygotowanie oraz produkcja
projektów backlight oraz brandingów zgodnych z identyfikacją
wizualną partnerów, transport oraz budowa stoiska wraz z całą
niezbędną infrastrukturą. Transport materiałów reklamowych
partnerów, zaspokojenie potrzeb w zakresie zapotrzebowania w
produkty spożywcze i chemiczne oraz obsługa techniczna stoiska na
czas trwania targów.
Nasza praca zostało wyróżniona, stoisko zostało nagrodzone w
kategorii „Najatrakcyjniejsza ekspozycja stoiska powyżej 30m2”.

WEZYR HOLIDAYS
14 STOISK TARGOWYCH
2012-2018

WEZYR TARGI TURYSTYCZNE

PROJEKT:

Promocja Produktów

KLIENT:

Na Międzynarodowych Targach Turystycznych odbywających
się w Centrum EXPO XXI oraz halach MT POLSKA, w Warszawie
agencja przygotowała, zaaranżowała oraz nadzorowała budowę stoisk
wystawców touroperatora Wezyr Holidays Coral Travel.

Wezyr Holidays Coral Travel

CEL:
Promocja marki - budowa stoiska na Międzynarodowych Targach
Turystycznych

MIEJSCE:
Warszawa, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018

UCZESTNICY:
Zwiedzający, zainteresowani

Stoiska zajmowały powierzchnię 450-550 m2. Na każdym ze stoisk
wystawiało się około 50. przedstawicieli najpopularniejszych
zagranicznych hoteli głównie 5 gwiazdkowych.
Były to najbardziej multimedialne i największe stoiska spośród
wszystkich wystawców.

HOBBY
3 STOISKA TARGOWE
2016- 2018

HOBBY TARGI TURYSTYCZNE

PROJEKT:

Promocja Produktów

KLIENT:
Hobby, Grenovy

CEL:
Promocja marki - budowa stoiska na Międzynarodowych Targach
Turystycznych

MIEJSCE:
Targi Turystyczne World Travel Show 2017, 2018

UCZESTNICY:
Zwiedzający, zainteresowani

Przygotowanie i nadzór nad realizacją budowy stoiska targowego o
wielkości prawie 700m2 na Międzynarodowych Targach Turystycznych
„World Travel Show”, które odbyły się w dniach 20-22.10.2017 w
Międzynarodowym Centrum Targowo Kongresowym PTAK WARSAW
EXPO w Nadarzynie dla jednego z największych producentów
camperów oraz przyczepek campingowych – marki HOBBY.
Nowoczesny i kreatywny projekt stoiska oraz elementów
brandingowych wpisały się w strategię marketingową firmy, a
zaaranżowany VIP room pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów
oraz budowanie relacji z obecnymi klientami i partnerami Klienta.

STOISKA
KONFERENCYJNO
TARGOWE 2017-2019

STOISKA KONFERENCYJNO TARGOWE

PROJEKT:

Promocja Produktów

KLIENT:
Erste, Credit Agricole, Rockbridge, Instytut Kolejnictwa

CEL:
Promocja marki, budowa stoisk wystawienniczych

MIEJSCE:
Hotel Holiday Inn Józefów 2017, Hilton Warsaw Hotel and
Convention Centre 2018, Międzynarodowe Targi Kolejowe
TRAKO 2017

UCZESTNICY:
Zwiedzający, zainteresowani

W latach 2017 – 2018 SDE Group była odpowiedzialna za
kompleksową obsługę – czyli zaplanowanie, stworzenie wariantowych
wizualizacji, zbudowanie oraz zaaranżowanie scenograficzne –
szeregu stoisk konferencyjnych i targowych.
W październiku 2017 roku zespół SDE Group stworzył aranżację
przestrzenną oraz wykonał cztery stoiska wystawiennicze uczestników
kongresu Polskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych Erste Group, Erste Securities Polska oraz Credit Agricole, wraz ze
strefami animacji oraz pełnym brandingiem podczas konferencji PCTA.
Ponadto SDE Group odpowiadała za pełną obsługę multimedialnotechniczną wydarzenia i aranżację scenograficzną miejsca, w którym
odbywał się event. Instytut Kolejnictwa, we współpracy z Centrum
Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Infrastruktury i
Budownictwa oraz Urzędem Transportu Kolejowego wybrał SDE Group
do kompleksowej obsługi swojej strefy na Międzynarodowych Targach
Kolejowych TRAKO 2017 - najważniejszego wydarzenia branżowego w
roku, objętego patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Klienci byli pod wrażeniem profesjonalizmu i kreatywności zespołu, o
czym świadczą otrzymane referencje.
W marcu 2018 roku SDE Group przygotowała strefę firmy Rockbridge
podczas 8 edycji największej konferencji inwestycyjnej w Polsce –
Fund Forum, składającą się z efektownego ekranu diodowego 14x4
oraz strefy chillout w nowoczesnej stylistyce.
Zespół SDE Group stworzył także projekcje multimedialne emitowane
w trakcie konferencji.

PEKAO S.A.
DZIEŃ DZIECKA
2019

PEKAO DZIEŃ DZIECKA

PROJEKT:

Promocja produktów

KLIENT:

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka przygotowaliśmy pierwszy
wielki festyn dla dzieci pracowników Banku Pekao S.A.
Impreza odbyła się na dziedzińcu warszawskiej siedziby banku przy ul. Żwirki
i Wigury.

Pekao S.A.
Scenariusz wydarzenia przewidywał całodniowe animacje w ośmiu strefach
tematycznych dla ok. 350 dzieci.

CEL:
Event wewnętrzny dla dzieci pracowników Banku

MIEJSCE:
Czerwiec 2019, siedziba główna Banku przy ul. Żwirki i Wigury

Mali odkrywcy z ciekawością eksplorowali atrakcje, które proponowały
bajkowa Strefa Alicji w Krainie Czarów, Strefa Młodego Naukowca, Strefa
Odkrywców Lego, Strefa Innowacji i Nowych Technologii, Strefa Sportowa,
Strefa Plastyczna, Strefa Medyczna z nauką pierwszej pomocy, a także Strefa
Talent Show z nauką tańca, którą poprowadził Robert Kochanek wielokrotny uczestnik i finalista programu „Taniec z Gwiazdami”.
W czasie krótkich przerw dzieci mogły odpocząć w tropikalnej strefie
chillout’u, gdzie czekał na nie zdrowy posiłek.

UCZESTNICY:
350 dzieci w wieku 4-12 lat.

Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały paczki pełne
niespodzianek.

GMINA WAWER
8 IMPREZ MASOWYCH
2016-2019

PIKNIKI

PROJEKT:

Promocja produktów / Impreza masowa

KLIENT:

W latach 2016 – 2019 SDE Group była odpowiedzialna za
kompleksową organizację i obsługę 8 pikników rodzinnych na terenie
gminy Wawer, a także ich promocję w lokalnych mediach
drukowanych, nośnikach Outdoor i w internecie.

Stołeczna Estrada, Urząd Gminy Wawer, Dom Kultury Wawer

CEL:
Promocja gminy Wawer, nawiązanie bliższej relacji z mieszkańcami,
wywołanie pozytywnych emocji wśród uczestników

MIEJSCE:
Gmina Wawer 8 eventów w 4 lokalizacjach

UCZESTNICY:
Mieszkańcy gminy Wawer – imprezy otwarte plenerowe
dla 5.000 – 15.000 osób

Zadaniem agencji było stworzenie koncepcji kreatywnej każdego z
wydarzeń, aranżacji przestrzeni, zabudowa sceny z profesjonalnym
nagłośnieniem i oświetleniem, obsługa techniczna z zapleczem
sanitarnym i medycznym, catering oraz zaplanowanie i realizacja
atrakcyjnego programu artystycznego, z udziałem gwiazd które miały
zapewnić wysoką frekwencję każdego z przedsięwzięć.
Na przestrzeni ostatnich lat Wawerskie Pikniki uświetniły występy
takich gwiazd jak zespól Feel, Demono, Elektryczne Gitary, Katarzyna
Łaska, Zenon Martyniuk, Enej, Bracia czy Future Folk.
Agencja była kompleksowo odpowiedzialna za obsługę logistycznotechniczną każdego zespołu.
Każdej z imprez to także przede wszystkim moc atrakcji dla całych
rodzin, każdorazowo zorganizowanych w strefy – sportową,
plastyczną, naukowa, gier i zabaw czy relaksu. Zdjęcia z fotobudek i
zaaranżowanych stref foto pozwalały stworzyć własną pamiątkę tego
dnia.
Wydarzenia miały także bogatą ofertę gastronomiczną.

ZAUFALI NAM:
Wybrani klienci. Pełna lista jest dostępna na życzenie.

KONTAKT:
Aneta Pierzchalska | Event Director

Tomasz Murawski | Senior Event Producer

Kacper Spala | Creativ Director

mobile: +48 690 900 826
e-mail: a.pierzchalska@sde.pl

mobile: + 48 501 233 656
e-mail: t.murawski@sde.pl

mobile: + 48 508 004 080
e-mail: k.spala@sde.pl

Paulina Obuchowska | COO

Gabriela Kacperska | Project Manager

Kamil Bandyk | Multimedia Manager

mobile: +48 608 041 813
e-mail: p.obuchowska@sde.pl

mobile: + 48 509 855 505
e-mail: k.kacperska@sde.pl

mobile: + 48 503 109 119
e-mail: k.bandyk@sde.pl

Bartłomiej Surała | Event Manager
mobile: +48 508 040 160
e-mail: b.surala@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 na stronie sde.pl oraz sdegroup.pl,
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sde.pl/politykaprywatnosci

