
Wasz Partner w organizacji 

imprez firmowych



Zespół

o 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. Jako rzetelny podmiot 

wpisani jesteśmy do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych i posiadamy gwarancję ubezpieczeniową

o AM Events to przede wszystkim:

Ponad 1 000 zorganizowanych imprez

Ponad 100 zadowolonych Klientów

Ponad 20 000 tysięcy uczestników

Jakość | Elastyczność | Przejrzystość



Konferencje, Kongresy, Szkolenia

o Oferta, wysłana do Państwa w ciągu 48 godzin, zawsze zawiera w 

sobie kilka propozycji obiektów konferencyjno – szkoleniowych 

oraz szczegółowe informacje na temat specyfikacji sal i 

możliwości technicznych.

o W kraju i zagranicą współpracujemy zarówno z sieciami 

hotelowymi, jak i kameralnymi obiektami zabytkowymi, obiektami 

Wellness & Spa, ośrodkami wypoczynkowymi i pensjonatami.

Oferta



Oferta

Imprezy integracyjne, motywacyjne i pikniki

o Wyjazdy krajowe i zagraniczne.

o Programy fabularyzowane zgodnie z Państwa oczekiwaniami i 

pomysłami. Na lądzie, na wodzie lub w powietrzu. Nasze imprezy 

integrują, uczą mądrej rywalizacji i pozostają w pamięci 

uczestników.

o Pikniki firmowe i rodzinne często w określonej konwencji z 

udziałem gwiazd estrady, ekranu czy też szefów kuchni. 



Oferta

Gale wieczorowe i uroczyste kolacje

o Gale wręczenia nagród czy wyróżnienia pracowników.

o Zabawy tematyczne z odpowiednio zaaranżowaną salą, sceną, 

zespołem animacyjnym z DJ’em odpowiedzialnymi za 

zaangażowanie w imprezę wszystkich uczestników.

o Dzięki długoletniej współpracy możemy na organizowane przez nas 

imprezy zaprosić wielu artystów estradowych, kabarety, grupy 

taneczne, zespoły muzyczne czy iluzjonistów



Oferta

Wyjazdy zagraniczne

o Konferencja na słonecznej Sycylii połączona z wjazdem autami 

terenowymi na Etnę

o Wyjazd motywacyjny połączony ze szkoleniem do Florencji z 

zapierającym dech w piersiach raftingiem po rzece Arno.

o Konferencja na Malcie ze zwiedzaniem najpopularniejszych miejsc z 

produkcji filmowych Hollywood

o I wiele wiele więcej. Nasze doświadczenie i współpraca z 

Kontrahentami na całym świecie pozwala na przygotowanie 

najbardziej egzotycznych wyjazdów.



Oferta

Usługi dodatkowe

o Wynajem specjalistycznego sprzętu konferencyjnego (projektory, 

ekrany, nagłośnienie).

o Obsługa tłumaczeń

o Aranżacje świetlne – dostosowane do charakteru spotkania 

(architektoniczne, efektowe – także z możliwością wyświetlania 

logo Państwa firmy).



Korzyści ze współpracy

o Oferta w 48 godzin od pełnego zapytania.

o Każda propozycja z kilkoma obiektami do wyboru

o Współpraca ze wszystkimi obiektami w kraju i za granicą

o Bogata oferta atrakcji towarzyszących

o Każdą imprezę na miejscu nadzoruje dedykowany Koordynator

Prosta struktura AM Events pozwala nam na:

o Elastyczność we współpracy

o Indywidualne podejście do każdego Klienta

o Oferowanie przejrzystych warunków finansowych



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

Adam Berkowski Bartłomiej Budzyński

+48 516 039 860 +48 666 858 447

adam.berkowski@amevents.pl bartlomiej.budzynski@amevents.pl

www.amevents.pl
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