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Kim jesteśmy?

2920 dni sprostania wyzwaniom.
Witaj w gronie miłośników i twórców skutecznej
imprezy, koncertu, akcji prosprzedażowej i różnego
rodzaju widowisk specjalnych.
Jesteśmy agencją komunikacji marketingowej.
Wesprzemy każdą promocję. Tworzymy imprezy na
terenie całego kraju już 8 lat, a każdy dzień przynosi
nam kolejne wyzwania i pozwala wykorzystać nasze
doświadczenie. Klient dostaje od nas wydarzenie
oryginalne i spójne z celami marketingowymi.
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Kim jesteśmy?

Uwielbiamy perfekcyjnie przygotowane imprezy
integracyjne i promocyjne w każdym wydaniu.
Krótko mówiąc, kochamy organizować imprezy
dla innych.
Nazywamy się Arpres Promotion i zapewniamy
full-service.
Chcecie Państwo poznać nasze możliwości?
Wystarczy zajrzeć do naszej oferty.
Jesteśmy przekonani, że znajdziecie Państwo coś
odpowiedniego dla siebie.
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Gwiazdy i technika

Gwiazdy i technika
Z powodzeniem współpracujemy z największymi
polskimi i zagranicznymi gwiazdami estrady.
Zapewniamy profesjonalne systemy nagłośnieniowe
i oświetleniowe zgodne z raiderami artystów, hale
namiotowe oraz konstrukcje sceniczne.
Dzięki długoletniej współpracy z zespołami
uzyskujemy niższe ceny gwarantując niezawodność
usług na najwyższym poziomie.
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Kasa w lodzie

Kasa w lodzie - rzadka to gradka
Zamroził Arpres pieniądze w lodzie
Więc dłubie kasę klient niebożę
Dłubie i dłubie, wydłubać nie może!
Pocą się sapią, stękając srogo
Dłubią i dłubią wydłubać nie mogą!
Tak się zawzięli, Tak się nadęli,
Że nagle kasę Trrrach!! - wyciągnęli!
Tak jak rzepkę z ogrodu u Tuwima, tak i zamrożony
kapitał nie jest łatwo wyciągnąć. W tym przypadku
jest podobnie, tyle że kapitał jest „zamrożony” ale
można go wziąć w dowolnej ilości. Pieniądze zostały
zamrożone wewnątrz 200 kilowego bloku lodu, który
rozbłyśnie barwnym światłem odsłaniając swoje
wnętrze wypełnione banknotami. 1000 zł? Proszę
bardzo! Obowiązuje jedna zasada: używamy tylko
narzędzi, które mamy w kieszeniach lub torebkach:
klucze, pilniczki do paznokci, długopisy. Może jakaś
Pani będzie miała kombinerki w torebce. Pozostałe
narzędzia są niedopuszczalne.

-5-

Drużyna Św. Mikołaja

Drużyna Św. Mikołaja
Święta Bożego Narodzenia to magiczny, wyjątkowy
czas. Święty Mikołaj, choinka, kolędy, oczekiwanie
na pierwszą gwiazdkę, prezenty - tworzą niezwykłą
atmosferę. Taką atmosferę stara się dzisiaj stworzyć
każda ﬁrma, sklep, centrum handlowe.
Dla jednych jest to przyjemne i spokojne
podsumowanie kończącego się roku, dla innych czas
ostatnich nerwowych działań w pracy. Grudzień
najlepiej wykorzystać do realizacji końcowych zadań
promocyjnych w ﬁrmie oraz zdobycia sympatii
klienta przez zastosowanie przeróżnych metod
komunikacji świątecznej. My wiemy w jaki sposób
wykorzystać te możliwości, tak aby klient dobrze Cię
zapamiętał?
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Drużyna Św. Mikołaja

-7-

Scenograﬁa i dekoracje

Niepowtarzalnie udekorowana tradycja
Tworzymy aranżacje świąteczne, które zwracają
uwagę i traﬁają w gusta dzieci i dorosłych.
Dekoracje w naszych galeriach, obiektach
handlowych, instytucjach są niepowtarzalne
i zaskakujące, ale nawiązują do naszych świątecznych
tradycji. Dla klientów tworzymy wspaniałe dekoracje
typu diorama, które mogą być domkiem św.
Mikołaja lub dowolnym krajobrazem. Wszystko
to w centralnym punkcie obiektu co pozwoli na
organizację w tym miejscu eventów świątecznych
i wyróżnienie Państwa marki na tle konkurencji.
Dzięki połączeniu naszej wiedzy i poszczególnych
umiejętności, udało nam się stworzyć niezwykle
ciekawą ofertę. Na pewno Państwo zauważycie, że
wyróżnia się ona spośród propozycji konkurencji .
To wszystko dzięki indywidualnemu podejściu do
realizacji każdego zlecenia, co czyni z naszej pracy
prawdziwą sztukę.
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Scenograﬁa i dekoracje

Prawdopodobnie jedna z najwyższych
choinek w Polsce
15 metrów i 12 tysięcy punktów świetlnych to
choinka, którą warto zobaczyć. Wysoki na 4 piętra
stożek może stać się ważnym punktem dekoracji
Waszej galerii. Przyciąga uwagę i wzbudza zachwyt
klientów, którzy docenią to, że sięgacie Państwo po
najlepsze rozwiązania.

Dekoracja z plusem
Iluminacje świetlne na całej powierzchni galerii to
uzupełnienie całej aranżacji. Sznury, kule, kotary
świetlne przeplecione łańcuchami, a do tego świerki
wyglądające jak prawdziwe i wielkie bombki
choinkowe, dodadzą całej ekspozycji świątecznego
charakteru.

Święta bez śniegu? Nie u nas.
W tym roku jako element wiodący przy świątecznych
dekoracjach będzie śnieg i wielkie śnieżne bałwany
witające gości w głównych punktach Państwa obiektu.
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Pikniki inegracyjne i kulinarne show

Pikniki integracyjne i kulinarne show
Piknik to nie tylko ciekawy program i duża dawka
pozytywnych emocji serwowana na świeżym
powietrzu. To także skomplikowane logistycznie
przedsięwzięcie.
Produkowane przez nas pikniki ﬁrmowe mogę
przyjąć formę ciekawych scenariuszy tematycznych
lub imprez sportowo rekreacyjnych, tak aby
zaproszeni przez Państwa goście mogli aktywnie
spędzić czas na świeżym powietrzu, przy grillu lub
ognisku.
Na naszych piknikach znajdą Państwo atrakcje
dla dzieci: dmuchańce, place zabaw, klaunów,
animatorów, kąciki plastyczne. Nie zapominamy też
o dorosłych, którzy mogę uczestniczyć w różnego
rodzaju pokazach, występach, konkursach oraz
zawodach specjalnie przygotowanych dla nich aby ten
dzień był w pełni wyjątkowy.

- 10 -

Pirotechniczne show

Pirotechniczne show
Pirotechnika to nasza pasja - to mógł zaobserwować
każdy uczestnik trasy koncertowej Lata z Radiem,
gdzie z powodzeniem wykonaliśmy nieprzerwanie
od 2010 roku setkę pirotechnicznych widowisk na
najwyższym europejskim poziomie.
Mimo, że nasi pirotechnicy pracują w wyjątkowo
niebezpiecznych warunkach, to nie ma dla nich
rzeczy niemożliwych - podejmą się każdego
wyzwania.
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Jeżeli szukacie Państwo wsparcia na płaszczyźnie akcji promocyjnej, imprezy, koncertu, to
mamy idealną propozycję. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, służymy poradą i profesjonalnym
przygotowaniem w zakresie akcji reklamowych oraz eventowych.
Jeżeli chcecie Państwo o coś zapytać, uzyskać poradę bądź poznać opinię na temat
skuteczności naszych propozycji, zapraszamy do kontaktu.

Arpres Promotion Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 114
76-200 Słupsk, Poland
Regon 221523267
PL 839-316-35-70
kom. 790 300 570
tel. 059 722 00 39
info@piroefekt.pl
biuro@piroefekt.pl
www.piroefekt.pl

