


Stworzyliśmy scenariusze wydarzeń, 
które sprawiają, że Wasi pracownicy 
i Partnerzy biznesowi wejdą w dobry
klimat. Po ciężkim roku wszystkim 
przyda się trochę oddechu, rozrywki
i wspólnej zabawy.  

Tegoroczne Święta będą

inne. Ale mogą być 

piękne i niezapomniane



Świąteczna integracja online 

Wspólne spędzanie czasu mimo ograniczeń. 
Atrakcyjnie i wyjątkowo. Takie rzeczy potrafi 
tylko nasz Święty Mikołaj.  

Wraz z Elfem pomoże Wam zintegrować zespół, 
który dawno się nie widział. Na specjalnej 
platformie, zaproponujemy gry i konkursy.  

Luźna i świąteczna atmosfera, wspólne 
kolędowanie – to tylko cześć scenariusza.

Najważniejsze, by razem dobrze się bawić 
i złożyć sobie życzenia, kiedy wszyscy jesteśmy 
w domu!



Gotuj się na wyższy poziom 

warsztatów kulinarnych

Szef kuchni Olek Struś zawita online
w Twojej kuchni. I tak jak na klasycznych 
warsztatach, nie musisz się martwić 
o produkty!

Aby głowa była zajęta tylko gotowaniem, 
produkty dostarczymy do Twojego domu 
lub dowolny wskazany adres.

Jeśli myślisz o większym gronie 
warsztatowiczów, nie ma ograniczeń. 
Wspólne gotowanie z rodziną lub przyjaciółmi 
– dobry pomysł!



Wszyscy kochamy prezenty. 

Ale najlepsze są te, których się 

nie spodziewaliśmy i które 

zaskakują z każdej strony. 

Dlatego przygotowaliśmy 

ich pełen kosz

SMAK: wysmakowane chwile w Restauracji 
Słodowa – voucher do końca maja 2021

EDUKACJA: warsztaty lub webinary Concordia 
Design – vouchery / książka Less Waste 

KULTURA: spektakl czy koncert, które odbędą się 
w Concordia Design Wrocław; każdy zobaczy to, 
co lubi najbardziej 
(do wykorzystania do grudnia 2021)



SZTUKA: biżuteria Joanny Muzyki lub grafiki 
Panimarto studio – vouchery do wykorzystania 
na dedykowaną biżuterię lub grafikę 

Każdy voucher personalizujemy
i przygotowujemy do wysyłki elektronicznej.

ROZRYWKA: karty do gry Jupitajnia 
3 rodzaje dla par, zespołów, przyjaciół itd., 
jupitajnia.pl

ROZWÓJ: „Badanie stylu myślenia wg FRIS” –
wyniki badania są interpretowane z trenerem. 
Pomaga ono poznać swój styl myślenia, 
działania, komunikacji i funkcjonowania 
w grupie. Wyniki pomoże Ci zinterpretować 
trener poprzez sesję online



Nagramy świąteczne życzenia w specjalnej
aranżacji w przestrzeni zabytkowej kamienicy 
na Wyspie Słodowej.

Co roku ten sam problem. 

Jak napisać życzenia? 

Jak zaskoczyć pracowników, 

klientów? I żeby było ciekawie… 

Odpowiedź: świąteczna e-kartka!

Możemy skorzystać z wyświetlenia dowolnej 
scenerii i przenieść Cię lub dowolną osobę 
w świat świątecznego nastroju i wystroju.
„Wesołych Świąt” jest dobre na koniec, ale co 
wcześniej? Pomożemy stworzyć scenariusz 
życzeń, napisać je i przygotować odpowiednio 
mówcę do wystąpienia. 

To będą niezapomniane Święta! 



Paweł Wojtasiński
Event Manager Concordia Design Wrocław
p.wojtasiński@concordiadesign.pl

887 778 562

Zapraszamy do kontaktu! 


