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bieszczadzkie inspiracje...

Szanowni Państwo,

Jako , mamy przyjemność
przedstawić Państwu naszą ofertę. Zapraszamy

Imprezy integracyjne i motywacyjne
Wieczory tematyczne
Konferencje i kongresy
Pikniki i imprezy plenerowe
Imprezy okolicznościowe, jubileusze, bale, bankiety
Imprezy dla dzieci
Wycieczki
Impresariat - znani artyści i konferansjerzy

Pomimo poszukiwania różnorodności w produktach eventowych, nowości czy trendów,
nadal największą popularnością cieszy się występ artystyczny połączony z biesiadą czy
piknikiem. Można jednocześnie zauważyć, że na tym rynku rysuje się nieustanna walka
na oryginalne pomysły i scenariusze.

Bogate zaplecze techniczne oraz doświadczenie pozwala nam na profesjonalna
organizację każdej imprezy.

SCORIA GROUP Agencja eventowo – marketingowa

Bieszczady – Beskid Sądecki – Pieniny – Roztocze
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Przygotowując program imprezy uwzględniamy wszelkie
sugestie zleceniodawcy. Każdego traktujemy indywidualnie i kompleksowo.
Proponujemy i rezerwujemy nocleg, zapewniamy transport z dowolnego miejsca w
Polsce, wyżywienie oraz moc atrakcji.

ORGANIZUJEMY:

www.scoria.pl

www.scoriagroup.blogspot.com
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bieszczadzkie inspiracje...

Spośród wielu interesujących propozycji każdy może wybrać to, co go najbardziej
pociąga. Czy będzie to pobyt w ekskluzywnym hotelu, wyprawa autem terenowym po
błotnistych bezdrożach, wędrówka po górskich szlakach, czy żeglowanie.

Tematyczne oprawy wieczorów:
( Biesiady staropolskie
( HIPPIS PARTY, Hawajskie party
( Biesiada cygańska, ROYAL CASINO

Pokazy oraz warsztaty tańca

Proponujemy Wam kompleksową organizację oraz obsługę każdego spotkania. Znając
doskonale proponowane miejsca gwarantujemy trafną lokalizację, odpowiedni dobór
menu oraz pachnącą kawę w trakcie spotkania.

samochody terenowe, quady
mosty, zjazdy,  budowanie wieży, ścianka wspinaczkowa

loty widokowe szybowcem, loty tandemowe na paralotni, loty balonem
motorówki i regaty na Zalewie Solińskim, spływy pontonami i kajakami

paintball, łuki oraz konkurencje rzutowe
nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kuligi, wyprawy wozami traperskimi,
psie zaprzęgi, skutery śnieżne, narty, wyprawy na rakietach śnieżnych

wyprawy, rajdy i obozy rowerowe
ekskluzywne hotele i pensjonaty, klimatyczne chaty

do Lwowa, na Słowację, Węgry, w góry
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Off Road:
Zajęcia linowe:
Powietrze:
Woda:
Konkursy strzeleckie:
Konie:
Zima:
Rowery:
Noclegi:
Wycieczki z Przewodnikiem:

Zaufaj naszemu zespołowi - zaoszczędzisz swój czas i
pieniądze, a impreza dobrze wpłynie na wydajność
pracowników oraz atmosferę w pracy. Myślisz o imprezie
firmowej? Zadzwoń, a pomożemy Ci zorganizować
niezapomniany wyjazd.

www.scoria.pl
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