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IMPREZY MOTYWACYJNEKONFERENCJE, SPOTKANIA BIZNESOWE

W ymiana myśli z  roku na rok zyskuje na zna-
czeniu. Konferencje gromadzą praktycznie 
wszystkie kategorie zawodowe. Nie jest tajem-

nicą, że ważne jest nie tylko co się mówi, ale też w jakim 
otoczeniu.
SARiM Event doskonale rozumie tę prawdę. Organizacja 
wydarzenia w hotelach, centrach konferencyjnych, pa-
łacach, halach sportowych czy fabrykach to standard. 

W ofercie mamy bardziej ekscytujące miejsca jak choćby jacht na morzu, podziemia kopalni, 
platformę wiszącą w powietrzu lub lecący samolot. Perfekcyjna technika i multimedia, wspar-
cie internetowe, mailingi, filmy, prowadzenie profili społecznościowych, pozycjonowanie wy-
darzeń oraz obsługa cateringowa na najwyższym poziomie i wieczorne  atrakcje dla uczestni-
ków to uzupełnienie naszej oferty, aby nasi Klienci mogli kompleksowo powierzyć nam całe 
wydarzenie.



PIKNIKI, IMPREZY INTEGRACYJNE

  Wczoraj, dziś i jutro

P ikniki kojarzą się zazwyczaj ze świeżym powietrzem, sielanką 
i  przestrzenią. Zwyczaj spędzania czasu na zewnątrz połączo-
ny z jedzeniem znany jest już od początków XVIII wieku, jednak 

stosunkowo niedawno zyskał w Polsce status eventu.

  Marketing i zarządzanie w koszu piknikowym

D zisiejsze pikniki stanowią  rozbudowane narzędzia z  zakresu 
promocji, reklamy i PR. Znane i niezwykle popularne w Polsce 
pikniki mają do wykonania ściśle określone zadania świado-

mościowe, wizerunkowe i  sprzedażowe, podporządkowane strate-
giom marki i komunikacji. Pikniki doskonale sprawdzają się w firmach, 
realizując cele integracyjne. Dotyczyć to może zarówno identyfikacji 
pracowników z przedsiębiorstwem, jak i - co warte podkreślenia - bu-
dowania związków między rodzinami pracowników (pikniki firmowe, 
w przeciwieństwie do wyjazdów motywacyjnych, mają często charak-
ter rodzinny). Organizacja pikników firmowych nie może ograniczać 
się zatem do miłego, spontanicznego spędzenia czasu na zewnątrz, 
ale wymaga zaprojektowania rozrywek podporządkowanych strategii 
biznesowej firmy i wydarzenia.

  Nasze doświadczenia

W  SARiM Event od kilkunastu lat produkujemy kompleksowo 
wyjątkowe pikniki – nasza olbrzymia wiedza i doświadczenie  
powodują, że frekwencja na piknikach zbliża sie do 100% za-

proszonych gości. Tworzymy scenariusze przy współpracy z działami 
HR, dostosowując szczegółowe rozwiązania do potrzeb firmy.
Idea pikniku ewoluowała, ale jedno pozostało niezmienne. Nadal jest 
to fantastyczna forma spędzania czasu na świeżym powietrzu. 



G ale produkowane przez SARiM Event są po prostu niepowtarzalne. Gale należą do grupy eventów, 
które wymykać powinny się sztampie. Nie sposób zaprojektować dwóch takich samych uroczysto-
ści. Każda gala celebruje inne unikalne wydarzenie.

Gale mają swój rytm, uroczystą aurę, każda musi być wyjątkowa, niepowtarzalna.
Organizacja gali wymaga specyficznego podejścia, aby osiągnąć godny pod względem stylu i  elegancji 
efekt. Począwszy od miejsca, dekoracji, zaproszeń, prezentacji, przez oprawę muzyczną, wyrafinowane 
menu, osobę prowadzącą, aż do części artystycznej. Podczas gali wszystko powinno współgrać, tworząc 
spójną kompozycję.

GALE, JUBILEUSZE, OTWARCIA



DNI MIAST, IMPREZY SPORTOWEFESTIWALE, IMPREZY MASOWE,
  Artyzm i radość

F estiwal z łaciny znaczy tyle co radosny, wesoły i tak w skrócie można by określić jego ideę. Nastrój zabawy bie-
rze się głównie z artystycznego charakteru festiwalu – np. muzycznego, filmowego, teatralnego bądź fotogra-
ficznego. Mogłoby się zatem wydawać, że organizacja festiwali jest zadaniem stosunkowo łatwym – dokładnie 

wiadomo bowiem, co jest tematem imprezy i jak powinna być ona profilowana. Jest  to tylko część prawdy.

  SARiM Event wie jak sprostać organizacyjnym wyzwaniom.

F estiwale w większości przypadków należą do kategorii wydarzeń masowych. Oznacza to, że ich organizacja 
wymaga koordynacji prac wielu ekip, uzyskania licznych pozwoleń czy wreszcie zintensyfikowanych dzia-
łań w zakresie ochrony, której wymaga zarówno publiczność, jak i gwiazdy, goszczące często na festiwalach. 

Drugą okolicznością sprawiającą, że organizacja festiwali jest wymagającym przedsięwzięciem, jest konieczność 
projektowania szeregu imprez towarzyszących. Z definicji powinny być one spójne z główną linią festiwalu, co wy-
maga nieprzeciętnej kreatywności i znacznych zasobów produkcyjnych.
Po trzecie, duże eventy przyciągają uwagę mediów. Niektóre festiwale są rejestrowane przez telewizję lub nawet 
emitowane (przynajmniej w części) na żywo. Podobnie dzieje się w przypadku stacji radiowych i imprez muzycz-
nych. Wymusza  to na organizatorach szczególną troskę o aspekty techniczne.

  Marketing miast

S ilne marki są dzisiaj największym kapitałem rynkowym. Są rozpoznawalne, odporne na kryzysy i przewidywalne 
w długiej perspektywie. Dzisiaj praktycznie wszystko może być marką, także miasto. Nic więc dziwnego, że współ-
zawodnictwo między regionami, gminami czy właśnie miastami rozgrywa się także na polu marketingowym.

  Dni miast i festyny – SARiM Event ma w tym duże doświadczenie.

J edną z najciekawszych form tej konkurencji są dni miast lub oryginalne imprezy masowe, które pełnią tę rolę. Takie 
wydarzenia stają się na kilka dni wizytówkami danych miejsc, przyciągając nieraz setki tysięcy osób. Efektami ta-
kich zabiegów  są nie tylko korzyści wizerunkowe, ale też czysto finansowe. W mniejszej skali dni miast określa się 

mianem, festynów. Dedykowane są one głównie mieszkańcom  i mają na celu przede wszystkim zapewnienie im rozryw-
ki i wzmocnienie identyfikacji z miastem lub gminą.



- gwarantuje sukces
Twojego wydarzenia

	 Zrealizowaliśmy	liczne	prestiżowe	wydarzenia	takie	jak:

SCENA ■ ŚWIATŁO
MULTIMEDIA ■ DŹWIĘK
•	 koncerty:	Woody	Allen	and	His	New	Orlean
	 Jazz	Band,	Manu	Chao,	Vaya	Con	Dios,	Loreena	
	 McKennitt,	Emir	Kusturica,	Paco	de	Lucia,	
	 Gotan	Project,	Chuck	Mangione,	
	 Terence	Blanchard,	Chilly	Gonzales,	
	 Gary	Guthman,	Israel	Houghton,	
	 Cinematic	Orchestra
•	 ogólnopolskie	trasy	koncertowe
	 Hey	–	MTV	Unplugged,	
	 Ray	Wilson	–	Genesis	Classic

•	 jesteśmy	rekomendowani	przez	największych
	 polskich	wykonawców
•	 posiadamy	wyjątkowy	i	profesjonalny	zespół	ludzi
	 złożony	z	inżynierów	światła	,	dźwięku	,	wizji	oraz
	 alpinistów	
•	 wspieramy	organizatorów	na	każdym	etapie
	 tworzenia	produkcji	
•	 posiadamy		wszystkie	niezbędne	certyfikaty
	 i	atesty	bezpieczeństwa,	a	firma	posiada	wysoką
	 polisę	OC

•	 w	Państwa	imieniu	uzgodnimy	z	artystami	wszystkie
	 szczegóły	techniczne	i	zraportujemy	je	Państwu	
•	 dbamy	o	najdrobniejsze	szczegóły	
•	 zadowolenie	i	satysfakcja	zarówno	Klientów,	jak
	 i	artystów	są	dla	nas	najważniejsze
•	 możemy	przygotować	dla	Państwa	niezwykłe	filmy
	 video,	animacje	lub	video	mapping,	co	stanowić	będzie	
	 doskonały	element	promocyjny	Państwa	wydarzenia
•	 zrealizujemy	każdą,	nawet	najbardziej	skomplikowaną
	 koncepcję	nagłośnieniową,	oświetleniową	i	wizyjną	

•	 festiwale:	Festiwal	Tauron	Nowa	Muzyka,
	 Off	Festival,	Festiwal	Energii,	Śląska	Jesień
	 Gitarowa,	Festiwal	Prawykonań,	Videozone,	
	 Targowa	Street	Festival
•	 Spektakle	teatralne	i	wydarzenia	telewizyjne:
	 musical	Tarzan,	plenerowy	spektakl	Skrzypek	na	
	 Dachu,	plenerowy	spektakl	Jesus	Christ	Superstar,	
	 Mecz	Gwiazd	koszykówki,	Festiwal	Parowozów	

Ściśle współpracujemy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, 
Filharmonią Zabrzańską, Teatrem Rozrywki, Teatrem Śląskim, Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu, 
Pałacem Kultury Zagłębia.

Kompleksowa obsługa wydarzeń, koncertów, konferencji.

Działamy w całej Polsce.   Zaufali nam najwięksi. 
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Każdy obiekt zrobi wrażenie

Zobacz Swoje idee w najlepszym świetle
Wyświetlimy Twoją lub naszą kreację

Każdy obiekt ma wiele twarzy

Kontakt: 6 6 5  6 0 6  6 6 1
projekcje@pogromcyswiatla.com

 www.pogromcyswiatla.com

MULTIMEDIA, PROJEKTY SPECJALNE

Zobacz swoje idee w najlepszym świetle

N aszą specjalnością są multimedia, dysponujemy nowoczesną techniką cyfrową. Wspieramy największe eventy i festiwa-
le, takie jak Tauron Nowa Muzyka Festival, mapping z okazji 85-lecia Radia Katowice, TEDxRawaRiver, Dni Województwa 
Śląskiego czy gala Laurów Umiejętności i  Kompetencji oraz wiele innych przedsięwzięć. Technicznie i  multimedialnie 

obsługujemy plany filmowe – przy naszym wsparciu powstały nominowane do wielu prestiżowych nagród teledyski HEY „Co tam” 
i  Igor Volk „Labyrinth”. Od 6 lat organizujemy autorski festiwal dedykowany sztukom wizualnym – Videozone Festival – jedyne 
tego formatu wydarzenie w  Polsce i  jedno z  czterech w  Europie. ClipCard to świeże pomysły i  kreatywne rozwiązania wsparte 
doświadczeniem, o którym świadczy bogate portfolio oraz wielu zadowolonych klientów. Wiedza naszych ekspertów i nowoczes-
ny sprzęt gwarantuje sukces każdego przedsięwzięcia. 

       www.clipcard.pl 

       www.facebook.com/clipcard

MULTIMEDIA

WSPARCIE PROMOCYJNE

PROJEKTORY

KREATYWNE ROZWIĄZANIA

VIDEO MAPPING

SCENOGRAFIE
MULTIMEDIALNE

PROJEKCJE
ARCHITEKTURALNE

KONFERENCJE FILM & ANIMACJA

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA WYDARZEŃ



O  N A S W GRONIE NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ:

W iemy, że nasza przeszłość ro-
bi wrażenie, lecz my wciąż 
pokonujemy kolejne wy-

zwania i wybiegamy w przyszłość. 
Przed nami jeszcze wiele niezwy-
kłych realizacji. Nasi Klienci powie-
rzają nam całość organizacji i rea-
lizacji eventu. To zaufanie pozwala 
nam wziąć pełną odpowiedzialność 
za ostateczny efekt. SARiM Event dys-
ponuje największą w Polsce liczbą 

atrakcji eventowych i nieustannie po-
szukuje nowych. Każda nasza produk-
cja jest inna, ciągle zaskakujemy na-
szych Klientów nowymi pomysłami. 
W konkursie Small Budget Award or-
ganizowanym przez Miedzynarodowe 
Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce 
zajęliśmy I miejsce w kategorii kam-
pania ogólnopolska oraz zdobyliśmy  
dwa wyróżnienia.

Gromadzimy fantastyczny zespół  ludzi
– to nasz największy atut. Zawsze 
osiągamy cel i zaplanowany efekt. 

Dysponujemy najwiekszą w Polsce liczbą 
atrakcji eventowych i nieustannie 
poszukujemy nowości. Każda nasza 
produkcja jest inna, przygotowana 
indywidualnie, specjalnie dla Państwa.
Zaskakujemy naszych Klientów nowymi 
pomysłami i gwarantujemy im poczucie 
bezpieczeństwa.

SARiM Event to blisko 4.500 zrealizowanych wydarzeń oraz setki 
zadowolonych Klientów. 

Referencje na stronie www.sarim.com.pl

ALTANA Pharma
ALUPROF
All Ride Moto
Alpla
American Express Bank
Amplico AIG Life
ArcelorMittal
Asseco Systems
Auchan
Avio Polska
BBDO Warszawa
Best Poland
BREMBO
Castolin
CAT LC Polska
CEZ
Commercial Union
Colgate
Carrefour Polska
Cooper Standard Automotive Polska
Corus Polska
Dayco
DBK
DB Schenker
Decathlon
Delphi
DOOSAN
DSA
Eaton Automotive
Elcho
Elektrownia Rybnik
Elite Cafe
Energokrak 
Energotest
Era
Eucoso
Everen
Formpol
Fundacja ORLEN Dar Serca
Gamrat
General Elecrtic
Glaxo Smith Kline
Górnośląska Spółka Gazownictwa
Grupa Kęty

GZOG
Grupa Radiowa Agory
Hilton Foods
Hotele Gołębiewski
HSH Chemie
Huta Łabędy
Hydac
Immochan
ING Bank Śląski
Ilot
ISTA Shared Services
Isuzu Motors Polska
IVECO
„IZOKOR” Płock
Johnson Controls
Karol Kania i Synowie
K-Link Poland
Kirchhoff
Kongsberg
Korzeniowski i Sport Promocja
KRKA Polska
KSSE
Kulczyk Tradex
LD Holding 
Łódzki Zakład Energetyczny
Magna International
Messer
NB Polska
Nemak
Nexteer
Nestle
NG 2 Polkowice
Nowy Styl
Nutreco
Oasis Tours
OK Bank
ORLEN Basell
ORLEN Laboratorium
PGNiG
PKN ORLEN
PKO BP
PKP Cargo
Polland Alloys
Polska Grupa Dealerów

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Profix
Proinvest S.A. 
Radio Piekary
Radio ZET
Renault
Rockwell
Rosa
Rosiński i S-ka
Saint-Gobain
Sandvik Mining and Construction
Sanit
Schaum-Chemie
Schneider Electric
Selgros
Siemens
Siemens Audio Sat
Sirroco
Smyk
Stal Export
Sutco
TAURON
Techno-Serwis Group
The Heating Company Poland
TIMKEN
Toyota
Tygodnik Gala
Ugine
Valeo
Vasco
Vattenfall
Volkswagen Bank Polska
Volvo
Zentiva
ZF TRW
ZPUE Włoszczowa

Żywiec Zdrój

i inni ...



B i u r o  h a n d l o w e :

WPKiW al. Harcerska 3D
41-500 Chorzów

 tel./fax: + 48  32 250 11 44  
  + 48  32 254 44 43
  + 48  32 254 99 59
  + 48  32 203 40 78
  + 48  32 203 31 58
      GSM + 48  601  940  471

b i u r o @ s a r i m . p l
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