


Oryginalne autorskie pomysły na ciekawe rozwiązania eventowe to 
nasza specjalność. Do konceptu Projekt Weekend zaprojektowaliśmy i 
wykonaliśmy kreatywne zagospodarowanie przestrzeni. 86 elementów 
do przygotowania w miesiąc. Tylko My mogliśmy temu sprostać! 



Strefa Food, Chillout, Pupil, Fun i Relax to nasze pomysły dla klientów 
Galerii. Zadbaliśmy o to, by w wakacyjne dni mogli oni spędzić miło 
czas z przyjaciółmi, korzystając ze specjalnie przygotowanych ofert. 



Koncepcja projektu zakładała użycie starych palet tak, by 
przygotowane elementy pochodziły z recyklingu i promowały ideę 
życia eco. Florystyczne kompozycje w ekologicznych skrzyniach, 
drewniany plac gier czy eko siedziska dla psów, okazały się  strzałem w 
10-tkę. 



Nasze gigantyczne, trawiaste, familijne łóżka były na ustach 
Poznaniaków przez kilka miesięcy. Każdy chciał choć na chwilę 
zrelaksować się i zrobić sobie pamiątkowe selfie na eco łóżku. 



Paletomania w 2017 również zagości przed Galerią Malta. Każdy 
projekt dopracowujemy w najmniejszym szczególe. Wyczucie 
estetyczne i użytkowość to nasz priorytet. Działamy bardzo szybko i 
dajemy z siebie wszystko - tym właśnie wyróżniamy się na rynku. 
AnaNAS możesz liczyć! 



Świąteczny czas w Galeriach Handlowych to  wyzwanie dla 
każdego, sezon na magię i niezwykłość.  Aranżacja dekoracji we 
wnętrzach przestrzeni handlowych również nie jest nam obca. 



Naturalne, zielone rodzinki Gnomów zawitały w Galerii Malta, by 
wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych i ocieplić klimat na 
foodcourcie. Wszystko powstało w naszej pracowni. 



Mamy w głowie tysiące propozycji jak w oryginalny sposób 
uatrakcyjnić i wypełnić przestrzeń. Niezależnie od tematu i 
budżetu klienta, zawsze każde zlecenie traktujemy jak swój 
najważniejszy projekt. 



Jak uatrakcyjnić 1 piętro w Galerii, przyciągnąć klientów i 
zadowolić najemców? Mamy na to kilka sposoby, pomysły i 
perfekcyjne wykonanie.  Każdy projekt dostosowujemy do potrzeb  
i założeń klienta. 



Tematyczny kącik dla każdego to właśnie  Dziecięca Strefa 
Morskich Opowieści w Galerii Malta. Kreatywna strefa spędzania 
wolnego czasu maluszków podczas robienia zakupów przez 
rodziców. Bezpieczna i kolorowa, pobudzająca zmysły malców. 



Gwarantujemy najwyższą jakość i indywidualne podejście, 
kreatywne rozwiązania i bajkowy klimat. Zajmujemy się 
kompleksową realizacją całości - od  koncepcji i projektu po 
wykonanie, potrzebne licencje i koordynację działań. O nic nie 
musisz się martwić. 



Jesteśmy na tyle odważni, że wymyślamy zupełnie 
nowe zagospodarowania przestrzeni jakich jeszcze 
w Polsce nie było. Posiadamy zespół grafików i 
projektantów 3D. 



Wiemy jak ożywić 1 piętro w Twojej Galerii. Potrafimy stworzyć 
idealną przestrzeń dla  cyklicznych wydarzeń i spotkań. Nasz 
Baśniowy Kącik Czytelniczy zrealizowany zostanie pod koniec 
maja 2017 roku. Jesteśmy zarówno pomysłodawcą, jak i 
kompleksowym wykonawcą tego projektu. Będzie to pierwsza 
taka przestrzeń w Polsce. 



Jak zwrócić na siebie uwagę w Internecie? Jak odnieść sukces w 
social media? Co zrobić, by zwiększyć swój e-potencjał? 
Pobudzanie efektywności marki, buzzowanie na forach i 
portalach…nasi specjaliści stworzą dla Ciebie idealną strategię. 



Wszelkie akcje  prosprzedażowe oparte na mechanizmach call to 
action/ buy and get nie są nam obce. Konkursy, aplikacje, kupony, 
loterie, regulaminy i strategiczni partnerzy to podstawa naszych 
prosprzedażowych działań. 



Firmowe spotkania, bale i gale dla najbardziej wymagających 
klientów również są w naszym portfolio. Organizujemy przyjęcia 
od 40 do 1000 osób. Zapewniamy koordynację wyboru miejsca 
oraz wypełnienie atrakcjami całego spotkania. Przygotowujemy 
scenariusze integracji i artystyczną oprawę wieczorów. 



Nie ma imprezy zorganizowanej przez nas, by tłum nie bawił się na 
parkiecie. Spotkanie po latach, bal karnawałowy czy impreza 
integracyjna jest dla nas organizacyjną przyjemnością.  
Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta. Potrafimy 
zaproponować rozwiązania w każdym budżecie.  



Nie pytamy „Dlaczego i po co?” tylko mówimy „Dlaczego nie! – 
zróbmy to!”. Posiadamy bazę sprawdzonych gwiazd na budżety z 
tej galaktyki.  Mamy własne nagłośnienie i oświetlenie oraz 
sceniczne moduły i rampy pozwalające profesjonalnie 
przygotować koncert. 



Dobry dźwięk i profesjonalne podejście pozwala nam na stałe 
współpracować z kilkoma znanymi artystami. Dostosowujemy  ich 
repertuar do okoliczności wydarzenia. Eventy z nami to 
niezapomniane chwile na długo pozostające w pamięci. 



Nie zawsze jest czas i miejsce na duży koncert, dlatego kameralne 
występy również posiadamy w swojej ofercie. Wspólne śpiewanie 
przedwojennych piosenek w typowo rock and roll’owych aranżach, 
zintegrowało już niejeden zespół na firmowej wigilii.  



Tematyczny event dla dzieci przy okazji akcji prosprzedażowych 
to nasza specjalność. Profesjonalni animatorzy, gadżety 
animacyjne i kolorowe stroje zawsze nam towarzyszą przy okazji 
takich wydarzeń. 



Z każdej imprezy robimy profesjonalną dokumentację zdjęciową a 
nawet filmową, przygotowujemy gotowe materiały do promocji w 
social media. 



Dobry scenariusz eventu to nie wszystko. Duży nacisk kładziemy 
na scenografię i oprawę wydarzenia, nasi plastycy potrafią 
zaczarować świat i przyciągnąć tłumy nawet na bardzo małej 
przestrzeni. 



Wiemy jak wyróżnić Cię z tłumu!  Swoją działalność 14 lat 
temu rozpoczynaliśmy właśnie od Outdooru i znamy 
sprawdzone lokalizacje  oraz formy reklam, które zwracają 
na siebie uwagę. 



Współpracujemy ze znanymi markami. Projektujemy, 
drukujemy i wyklejamy. Billboardy, citylighty czy słupy 
ogłoszeniowe mam w ofercie w całej Polsce. 



Wykorzystujemy nośne symbole i proste komunikaty, które 
ułatwiają zapamiętanie i identyfikację marki. Dzięki 
outdoorowi reklamujemy Cię przez 24h na dobę.  



 Mobile to nasza specjalność w temacie reklamy zewnętrznej. 
Posiadamy własne nośniki reklamowe i jesteśmy w stanie 
przeprowadzić kampanie w całej Polsce. Docieramy wszędzie, gdzie 
jesteśmy potrzebni  



 Podczas 8h holowania , przyczepa reklamowa jedzie ze średnią 
prędkością 40km/h przemierza ponad 100km w ciągu dnia, by zwrócić 
uwagę wszystkich przechodniów i uczestników ruchu drogowego na 
zamieszczoną reklamę.  Zastępuje ona średnio 25 billboardów w 
mieście. 



Reklama na tramwajach czy autobusach to bardzo znana i skuteczna 
forma zewnętrznej reklamy. Organizowaliśmy kilka kampanii 
wykorzystującej takie nośniki i zawsze przynosiło to duży zwrot z 
inwestycji dla klienta. Negocjujemy dobre ceny i koordynujemy całość. 



 Tematyczne eventy okazjonalne organizujemy co chwilę, mamy zaplecze 
animatorów, konferansjerów, specjalistów - magików w różnych 
dziedzinach, którzy uświetnią każdą imprezę. Piszemy oryginalne 
scenariusze i kreujemy ciekawe wydarzenia w każdym budżecie. 



 Malujemy buźki i dmuchamy gigantyczne zamki. Szczudlarze, kuglarze i 
clowni są w naszej podstawowej ofercie. Gigantyczne bańkowanie 
(zamykanie dzieci w bańce mydlanej) czy balonowanie (robienie 
zwierzaczków z balonów) wypełniają dziecięce programy. 



 Mikołajkowe spotkania z rozdawaniem prezentów, warsztaty tematyczne, 
teatrzyki okazjonalne, dedykowane upominki dla najmłodszych, spotkania 
ze specjalistami i animatorami kultury to nasze 14-letnie zaplecze. 
Dopracowujemy wszystko kompleksowo i w każdym szczególe tak, by na 
długo Bąbelki zapamiętały to wspaniałe wydarzenie. 



 Hostessy, hości, aktorzy, aktorki, tancerze, szczudlarze idealni 
na każdą akcję samplingową. Posiadamy pracownię krawiecką i 
projektową, która zawsze przygotowuje odpowiedni strój pod 
dane wydarzenie. 



 Gala , Konferencja czy Jubileusz? Wiemy, jak ważne jest odpowiednie 
podejście do tego typu wydarzeń. Posiadamy niezbędne doświadczenie , 
zaplecze i wiedzę, która pozwala nam przeprowadzić spotkanie w każdych 
warunkach i wymaganiach klienta. 



 Catering na bankietach, plenerach, piknikach czy nietypowych 
akcjach call to action koordynowaliśmy niejednokrotnie, 
współpracujemy z 6-cioma najlepszymi, sprawdzonymi firmami 
cateringowymi, które rekomendujemy dla każdego naszego 
klienta. 



 Projekty graficzne to nie wszystko, równie ważny jest wydruk materiałów. 
Realizujemy bardzo ambitne projekty i stosujemy innowacyjne efekty 
wydruku, a wszystko dostosowujemy do potrzeb i  budżetu klienta. 



 Jaki oryginalny upominek świąteczny przygotować dla swoich 
klientów czy pracowników? Zadzwoń! Napisz do nas… 



 Niezwykle ciężko w dzisiejszych czasach zbudować silną markę, która bez 
podstawowych narzędzi mogłaby zaistnieć. My wiemy jak szybko i 
profesjonalnie je zbudować.  



Specjalizujemy się w SPACE BRANDINGU, czyli w nowym na naszym rynku 
podejściu do projektowania przestrzeni. Zakłada ono jednoczesne i 
wielopoziomowe działania projektowe mające na celu maksymalną integrację 
wnętrza z identyfikacją wizualną, czego rezultatem jest bezwzględna spójność 
wizerunku marki. Nie ograniczamy się tylko do etykiet i wizytówek. 



Zupełnie inne podejście do sprawdzonych narzędzi sprzedażowych jest 
podstawą skutecznego działania. Jak zachęcić klientów do wydawania  
większych pieniędzy w naszym Centrum Handlowym? Ananas to wie… 



Organizujemy szybkie, proste i skuteczne akcje społeczne. Wiemy jak ważna jest 
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Potrafimy sprostać licznym 
wyzwaniom podczas organizacji tego typu akcji. 



 
Wyklejenie samochodu? 
Nie musisz się o nic martwić! To my pomożemy Ci wykreować 
Twoją Firmę, zaprojektujemy reklamę, wydrukujemy ją, 
wytniemy i nakleimy na Twoim samochodzie. Reklama to nasza 
pasja. 



Projektujemy graficznie - ulotki, foldery reklamowe, banery, bilbordy, strony 
internetowe, okładki, tablice reklamowe, wizytówki. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz co najważniejsze- głowę pełną świeżych 
pomysłów. Kreatywny zespół Ananasa codziennie kreuje nowe wizerunki marek. 



Jeśli wygrałeś pierwsze spojrzenie klienta, powinieneś też zadbać o to, co wydarzy się 
później. Jesteśmy specjalistami od robienia pierwszego, drugiego i trzeciego 
wrażenia. Zajmujemy się również stałą obsługą firm, za pomocą abonamentów, 
które dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.  



Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci w realizacji technicznej każdego 
eventu. Techniczna obsługa imprez czy nagłośnienia i oświetlenia to 
dla nas pestka.  



Posiadamy własne zaplecze techniczne takie jak: nagłośnienie, oświetlenie, scenę, 
multimedia, oraz zapewniamy hale namiotowe, meble eventowe i elementy 
scenografii. Potrafimy przemienić najprostszą imprezę w niepowtarzalne 
wydarzenie. 
 
 



Obecnie każdy doskonale działający na rynku przedsiębiorca zdaje sobie 
sprawę, że eventy, a także rozrywka w biznesie, stanowią znakomity punkt 
strategii komunikacji, sprzedaży, marketingu, a także public relations. 
Dlatego zapytaj nas o ofertę imprez typu Team Building… 



Event z charakterem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oryginalnemu 
pomysłowi i zadbaniu o najdrobniejsze szczegóły stworzymy niepowtarzalny 
klimat, który zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.  



W ubiegłych latach z sukcesem zorganizowaliśmy liczne imprezy plenerowe. 
Festyny i jarmarki, majówki czy pikniki firmowe to w sezonie nasza 
codzienność. Zorganizowanie wystawców i rękodzielników nie jest dla nas 
żadnym problemem, a moc atrakcji, jak widać na powyższych slajdach, 
potrafimy zapewnić o każdej porze roku . 



Myślisz o uroczystym otwarciu swojego sklepu? Przez rok ekspansji 
Hebe na polski rynek byliśmy odpowiedzialni za wszystkie otwarcia 
na terenie północno-zachodnim. Konferansjer, DJ, hostessy, 
nagłośnienie, balony, kwiaty, zaiks i konkursy oraz całościowa 
klimatyczna oprawa to było nasze zadanie. 



Najlepsza impreza roku tylko w San Escobar! Koniec z nudnymi 
spotkaniami firmowymi. Nie wystarczy zaprosić swoich pracowników 
na dobrą kolację. Najważniejsze, by zespół integrował się i na długo 
wspominał całe wyjątkowe spotkanie. W lutym zorganizowaliśmy 
wspaniały tematyczny  Bal Karnawałowy. 



Storytelling wymaga odpowiedniego wprowadzenia. 
Przygotowaliśmy ciekawe zapowiedzi wydarzenia i 
zaproszenia w formie newsletterów dla pracowników 
RMS. Zainteresowanie Balem Karnawałowym przerosło 
oczekiwania zarządu.  



Jak przenieść się do krainy San Escobar? Wystarczy 
zaprosić Ananas’a do współpracy. Zespół Kreatywny 
przygotował wspaniałe grafiki, a dział eventów zapewnił 
oprawę artystyczną całego balu. Stworzyliśmy nawet na tą 
okazję specjalny słownik sanescobarski. 



OD 2 lat organizujemy imprezy incentive travel, dlatego jeśli chcesz 
poznać szczegóły tych wyjątkowych podróży napisz do nas. 
Katamarany na wyspach greckich, chorwackich czy hiszpańskich, narty 
i trekking we Włoszech, ot,  co mamy do zaoferowania. 




