
Przeniesiemy Wasze spotkania do sieci na żywo



Przeniesiemy Cię do sieci

AM Events to organizacja istniejąca od 13 lat i skupiająca wokół siebie 

specjalistów z prawie 20 letnim doświadczeniem w branży eventów, 

konferencji i kongresów jak i turystyki biznesowej. 

W obecnej sytuacji, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oferujemy 

przeniesienie Waszych wydarzeń firmowych do sieci. Dzięki zastosowanym 

technologiom umożliwiamy Wam między innymi:

o Kontakt z Waszym zespołem na żywo

o Webinary i szkolenia

o Interaktywne konferencje 

o Team building dla Waszych pracowników bez wychodzenia z domu



Poznaj nasze cyfrowe możliwości

Profesjonalne studio w centrum Warszawy a w nim:

o Trzy kamery do nagrywania lub streamingu HD

o Mikser wizyjny

o Oświetlenie i technika dźwiękowa

o Ekran diodowy 

o Dwa 80 calowe telewizory do komunikacji zwrotnej

o Dostęp do stylistki i cateringu

o Możliwość aranżacji zgodnej ze standardem Waszej firmy

o Możliwość transportu do i ze studia dla prelegentów

Studio jest każdorazowo dezynfekowane przez profesjonalną firmę



Przykładowe realizacje

Spotkanie on – line z pracownikami

Potrzebujesz na szybko przekazać ważne informacje 

swoim pracownikom? Szybki przekaz na żywo z 

możliwością komunikacji dwustronnej.

Szkolenia i warsztaty

Interaktywne webinary, spotkania on line angażujące 

uczestników. Szkolenia dla mniejszych zespołów, praca w 

grupach



Przykładowe realizacje

Konferencja on – line

Większe grono odbiorców? Zaplanuj z nami konferencję on 

– line dla nawet 500 uczestników. Dowolna ilość 

prelegentów, przekaz multimedialny z komunikacją 

dwustronną.

Każdy event możemy zakończyć interaktywnym team 

buildingiem – grą online.

Wśród scenariuszy między innymi: Dom z papieru, Agent 

007, Koronawirus, Olymipc Games, Podróż po świecie.



Oferta cenowa

Sesja do 8 godzin: 4.900,00 PLN + VAT

Cena zawiera:

o Dostęp do skonfigurowanego studia

o Realizację HD z 3 kamer

o Scenografię wirtualną 

o Identyfikację Klienta

o Dostęp do platformy dla uczestników

o Obsługę techniczną

Cena nie zawiera opcji: gry integracyjnej, wizażystki, 

cateringu, transportu na terenie Warszawy



Nasi Klienci

Jesteśmy dumni, że zaufali nam między innymi:

o Alvogen

o DHL

o Glenmark

o GLS

o GroupM

o Mindshare

o Orkla Care

o TUW „TUW”



Kontakt

Zapraszam do kontaktu

Bartłomiej Budzyński

+48 666 858 447

bartlomiej.budzynski@amevents.pl 

Adam Berkowski

+48 516 039 860

adam.berkowski@amevents.pl

www.amevents.pl

mailto:adam.berkowski@amevents.pl
http://www.amevents.pl/

