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Nasza praca jest naszą pasją, dokładamy wszelkich 
starań aby Klient otrzymał więcej niż oczekuje.

Nasze standardy to efektywność, 
wszechstronność i terminowość.

TOMASZ TOMASZEWSKI

KIM JESTEŚMY
Onomatopeja to zespół kreatywnych ludzi, który swoje doświadczenie w zakresie logistyki 
i prowadzenia imprez, zdobył na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jesteśmy specjalistami  
od akcji promocyjnych, imprez biznesowych, artystycznych i rozrywkowych, zapewniając 
technikę oraz szeroki wachlarz atrakcji. 

Naszym celem jest kreowanie niezapomnianych wydarzeń. W ofercie znajdą Państwo atrakcje, 
które są nowoczesne i zainteresują zarówno dorosłych, jak i dzieci. Specjalizujemy się  
w kompleksowej obsłudze imprez masowych, kulturalnych i sportowych, ale też mniejszych 
bankietów, szkoleń i spotkań biznesowych. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem sportowym, 
dzięki któremu możemy zaadaptować na cel imprezy praktycznie każdą przestrzeń. 

Zapraszamy do współpracy.
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Akcje
promocyjne

Wypromujemy Was

Koncentrujemy się na skutecznej 
promocji produktów oraz firm. 
Organizujemy akcje marketingowe 
w oparciu o własny, stworzony materiał 
lub propozycje z Państwa strony.

Nasza domena to: 
▶ akcje wizerunkowe
▶ premiery produktów 
▶ konkursy i loterie 
▶ animacje szczudlarskie, mimowe
▶ akcje reklamowe na bicyklu
▶ pokazy mody 

Prowadzimy efektywne działania, 
zarówno na rynku konsumenckim, jak  
i biznesowym, zapewniając dotarcie  
do szerokiego  grona odbiorców  
i bezpośredni kontakt z Klientem. 
Ponieważ na przestrzeni lat byliśmy 
autorami wielu udanych imprez 
biznesowych, możemy zaoferować 
naszym Klientom bardzo różne 
narzędzia wspierające rozwój ich firmy. 

Posiadamy duże doświadczenie 
w marketingu bezpośrednim 
(interaktywnym). Chętnie pracujemy 
jako podwykonawcy dla innych agencji 
reklamowych. Pomagamy firmom 
inspirować ich pracowników, klientów  
i partnerów biznesowych.
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Imprezy 
plenerowe

Animujemy

Tysiące gości bawiło się już na naszych 
zabawach plenerowych z udziałem 
artystów i pokazami na najwyższym 
poziomie. Dbamy o to, by organizowane 
przez nas imprezy były unikalne  
w swej formie. Nasz zespół specjalistów: 
muzyków, DJ’ów, animatorów, 
choreografów, plastyków, jest w stanie 
podjąć każde wyzwanie. Jesteśmy 
profesjonalistami, którzy doskonale 
znają oczekiwania widowni.

Jesteśmy profesjonalistami, którzy 
doskonale znają oczekiwania widowni. 
Tworzymy niepowtarzalne autorskie 
programy sceniczne w wybranej 
tematyce, pełne piosenek, gagów  
i konkursów, odpowiednie zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. Dysponujemy 
artystami pracującymi na całym 
terenie imprezy (szczudlarze, mimowie, 
baloniarze, animatorzy, akrobaci, 
iluzjoniści). 

W dowolnym miejscu możemy 
zorganizować prawdziwe kino 
plenerowe. Jako jedyni na rynku 
posiadamy projektor z technologią Ultra 
Short Throw, umożliwiającą projekcję  
na ekranie, już z odległości 30 cm!
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ATRAKCJE SPORTOWE

Dysponujemy atrakcjami sportowymi, które podniosą 
poziom adrenaliny Państwa gościom

▶ Blob mega jump
▶ Tor do Skimboardu
▶ Dmuchane zamki i labirynty
▶ Mechaniczny byk
▶ Żyroskop
▶ Trampolina



Proponujemy rozmaite atrakcje:
▶ gry zespołowe 
▶ przejażdżki na bicyklu
▶ walka na wodne balony
▶ kolorowy fitness 
▶ gry podwórkowe lat 80-90 
▶ mega-gry planszowe 
▶ akcesoria sportowe
    i wiele innych atrakcji 

Nowość w tym sezonie!
Do Państwa dyspozycji, na 
przygotowanych przez nas 
stanowiskach mogą być dostępne: 
▶ wirtualne okulary   
▶ symulator jazdy
▶ konkursy multimedialne
▶ rozszerzona rzeczywistość
▶ filmowy green-screen 
   (technika podmiany tła na żywo)

Proponujemy Państwu także 
skorzystanie z oferty usługi 
cateringowej podczas imprezy 
plenerowej.



Imprezy integracyjne to czas dobrej 
zabawy, a my możemy pochwalić 
się długoletnim doświadczeniem 
w prowadzeniu wszelkich imprez 
rozrywkowych. Zabawy integracyjne 
organizujemy kompleksowo, posiadamy 
sprzęt i umiejętności potrzebne do 
obsługi konferencji, bankietów, pikników 
i spotkań firmowych. 

Opracowujemy programy imprez 
w różnych sceneriach, w hotelach, 
ośrodkach konferencyjnych oraz  
w plenerze. Doświadczenie pozwala 
nam zaadaptować każdą przestrzeń na 
potrzeby eventu. Dobieramy atrakcje 
tak, aby zapewnić uczestnikom, wysoki 
poziom emocji i wrażeń. 

Impreza może posiadać dowolnie 
wybrany przez Państwa temat  
przewodni: (m.in. piraci, dziki zachód, 
kosmos, PRL itd.).  Do Państwa dyspozycji 
jest konferansjer, a także grupa aktorów, 
która przygotuje specjalne animacje 
urozmaicające imprezę. Oferujemy 
pomoc przy układaniu scenariusza do 
gier integrujących. 

Imprezy 
integracyjne

Integrujemy
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Razem zadbamy o wszystkie szczegóły, 
tak aby Państwa impreza była jedyna  
w swoim rodzaju.

Jeżeli interesuje Państwa organizacja 
wieczornej imprezy tanecznej lub 
koncertu dla Klientów i pracowników, 
to jesteśmy do dyspozycji.  
Posiadamy własną bazę artystów,  
a także zaplecze sprzętowe, zapewniając 
efektowne oświetlenie wydarzenia, 
perfekcyjne nagłośnienie, scenę wraz  
z zadaszeniem i dekoracje tematyczne. 

Jako firma techniczna obsługiwaliśmy 
wiele imprez firmowych odbywających 
się zarówno w pomieszczeniach 
zamkniętych, jak i w plenerze, i wiemy 
jak ważna jest odpowiednia oprawa 
wydarzenia.

▶ team-building
▶ gry terenowe ze scenariuszem
▶ gry podwórkowe lat 80-90
▶ sztafety i wyścigi  
    drużynowe
▶ przejażdżki na bicyklu
▶ kolorowy fitness
▶ mega-gry planszowe

▶ DJ, konferansjer
▶ zespoły muzyczne
▶ nauka układów tanecznych
▶ karaoke
▶ projekcje tematyczne
▶ scenografia
▶ bańki mydlane, laser

INTEGRACJA DZIENNA ATRAKCJE WIRTUALNE INTEGRACJA WIECZORNA

▶ wirtualne okulary
▶ rozszerzona rzeczywistość 
▶ symulator jazdy
▶ konkursy multimedialne
▶ filmowy green-screen
    (technika podmiany tła na żywo)

▶ jaka to melodia?



Imprezy 
tematyczne

Inspirujemy

Wszyscy uwielbiamy zabawy  
z wyznaczonym motywem przewodnim. 
Na przestrzeni kilkunastu lat działalności 
przygotowaliśmy imprezy o różnorodnej 
tematyce, zarówno rozrywkowe, jak 
i edukacyjne. Tworzymy kreatywne, 
oryginalne i pełne nieszablonowych 
pomysłów scenariusze imprez i spotkań.
     
Sukces naszego działania to własne 
zaplecze sprzętu technicznego  
i dekoracji oraz zespół profesjonalistów: 
animatorów, DJ’ów, konferansjerów 
czy techników. Ważnym elementem 
każdej przygotowanej przez nas imprezy 
tematycznej jest zapewnienie zabaw 
bezpośrednio związanych ze wskazanym 
tematem. 

Posiadamy gotowe programy: 
▶ bajkowe
▶ pro-ekologiczne i pro-zdrowotne
▶ o tematyce morskiej 
▶ propagujące czytanie
▶ historyczne (m.in. piraci, dziki zachód)
▶ współczesne (m.in. disco, PRL, kosmos)
▶ choinkowe i wielkanocne
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Imprezy 
taneczne

Zatańczymy?

Zapewniamy profesjonalną oprawę 
muzyczną imprez tanecznych, popartą 
wieloletnim doświadczeniem DJ-skim 
i konferansjerskim. Jako urozmaicenie 
możemy zaproponować naukę układów 
tanecznych do znanych przebojów oraz 
rozmaite konkursy (jaka to melodia?, 
karaoke). 

Gwarantujemy elastyczność w doborze 
programu i muzyki. Do Państwa 
dyspozycji są m.in. zespoły muzyczne  
i kabarety. Naszą specjalnością jest duet 
Jazzy Twins, czyli DJ + saksofonista. Jest 
to doskonały zestaw na gale, bankiety  
i imprezy biznesowe, prezentujący znane 
przeboje w nowych aranżacjach.

Zapewnimy sprzęt nagłaśniający 
najwyższej klasy oraz efektowne 
oświetlenie oparte na efektach LED, 
głowicach i laserach. Urozmaiconą 
oprawę wydarzenia zapewni wytwornica 
baniek mydlanych, dymu i przygotowane 
przez nas elementy scenografii.
  

Organizujemy także niezapomniane  
i nowoczesne wesela. Polecamy naszą 
stronę przebojowewesele.pl

Style muzyczne w których dobrze się czujemy, 
zróżnicowane, w zależności od charakteru imprezy 
i upodobań gości:

 ▶ pop
 ▶ oldies (lata 60-80) 
 ▶ muzyka polska
 ▶ muzyka latynoska
 ▶ hiphop / r’n’b
 ▶ electro-swing 
 ▶ reggae
 ▶ rock
 ▶ house / electro
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Dla dzieci
i młodzieży

Nauka przez zabawę

ATRAKCJE JAKIE PROPONUJEMY: 

  ▶ spektakle interaktywne
  ▶ animatorzy (klaun, mimowie, szczudlarze, iluzjoniści) 
  ▶ teatrzyk pacynkowy
  ▶ urodzinki w dowolnym miejscu
  ▶ akcesoria do kącika malucha   
▶ ▶ wyścigi drużynowe w potrójnych spodniach 
▶ ▶ przejażdżki na bicyklu
▶ ▶ walka na wodne balony
▶ ▶ skoki przez najdłuższą skakankę świata 
▶ ▶ gry podwórkowe lat 80-90 i mega-gry planszowe 
▶ ▶ kolorowa chusta klanza i tunele

Jesteśmy specjalistami od nowatorskich 
imprez dla dzieci i młodzieży. Chętnie 
zorganizujemy animacje w trakcie 
imprez plenerowych, festynów, pikników, 
urodzin. 

Posiadamy wszelkie niezbędne akcesoria 
do przeprowadzenia ciekawych 
działań edukacyjnych i rozrywkowych, 
zapewniając uczestnikom wspaniałą 
zabawę. Oferujemy przeszkolony 
personel z wykształceniem 
pedagogicznym.
     
Jako jedyni w regionie w szybkim tempie 
tworzymy na zamówienie spektakle 
teatralne o wybranej przez Klienta 
tematyce, promujące dany produkt 
lub opowiadające o ekologii, zdrowym 
odżywianiu czy przyjaźni.

Mamy wiele pomysłów na kreatywne 
warsztaty z dziećmi i młodzieżą. 
Prowadzimy warsztaty według różnych 
tematów:    
▶ teatralne
▶ muzyczne
▶ multimedialne
▶ plastyczne
▶ balonowe

∙ teatralne
∙ plastyczne    
∙ balonowe
∙ muzyczne
∙ multimedialne
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Atrakcje
wirtualne

dla dzieci i dorosłych

Nasze zabawy multimedialne mają jedną wspólną cechę - podobają 
się małym i dużym. Posiadamy zestawy na każdą kieszeń i okazję. 
Państwa „Miasteczko multimedialne” może składać się z 5-20 stanowisk. 
Działamy na imprezach w pomieszczeniach, jak i plenerze. 
W wersji rozbudowanej znajduje się również aranżacja przestrzeni 
(namiot i efektowne podświetlenie LED).



Dzielimy uczestników zabawy na grupy,  
a następnie zaczynamy konkurs!  
Na ekranie wyświetlają się specjalne 
zaanimowane zagadki:
•filmowe
•muzyczne
•literackie z przymróżeniem oka
•gwiazdy PRL-u

Siadamy ze słuchawkami na krześle, 
zamykamy oczy i całkowicie zanurzamy się  
w innym wymiarze. Atrakcja wymaga 
spokojnego miejsca, do którego wchodzą 
pojedynczo kolejne osoby. Kolejno 
podchodzące dzieci będą mogły mowić 
i śpiewać do mikrofonu co spowoduje 
modulację ich głosu i zmiksowanie  
z przetworzonymi dźwiękami otoczenia.

Nowatorska zabawa przy pomocy iPada. Na 
stole umieszczamy markery rozszerzonej 
rzeczywistości, które „ożywają” po spojrzeniu 
przez urządzenie. Trójwymiarowe postacie 
można następnie oglądać z każdej strony  
i wchodzić z nimi w interakcje.

Technika podmiany tły na żywo. Goście stają 
na specjalnym zielonym tle i przebierają się 
w zabawne stroje. Następnie za pomocą   
specjalistycznego sprzętu podmieniamy tło, 
dzięki czemu goście widzą siebie na ekranie  
w zupełnie innej rzeczywistości!

ZAGADKI MULTIMEDIALNE

ILUZJE DŹWIĘKOWE

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

GREEN SCREEN

W NASZEJ 
OFERCIE:

Dzięki sferycznym okularom 3D  
i słuchawkom możemy przenieść Was do 
wirtualnej rzeczywistości. Czekają tam 
na Was aplikacje 3D i filmy nakręcone 
kamerą w 360 stopniach. Do wybory 
m.in.: szalona jazda na rollercoasterze, 
wycieczka po parku dinozaurów i lot  
w przestrzeni kosmicznej.

Dzięki naszemu symulatorowi jazdy 
wszyscy bedą się mogli poczuć jak na 
prawdziwym rajdzie samochodowym. 
Kierownica drży nam w rękach,  
a pedały reagują na siłę nacisku. Emocje
gwarantowane! Dysponujemy szeroką 
paletą   gier (wyścigi szosowe, 
sportowe, drifting, gokarty, formuła 1)

Zabawa przy pomocy kuli, która potrafi 
poruszać się bez udziału fizycznej siły 
zewnętrznej. Kula jest sterowana ze 
specjalnej aplikacji - zmienia kolory  
i oprowadza dzieci po pomieszczeniu,
wskazując ukryte skarby. Można także 
urządzić wyścigi lub inne
zabawy zespołowe.

OKULARY DO WIRTUALNEJ 
RZECZYWISTOŚCI

SYMULATOR JAZDY  
SAMOCHODEM

RUCHOWA KULA SPHERO



Obsługa
techniczna
NAGŁOŚNIENIE 
OŚWIETLENIE
MULTIMEDIA

Jesteśmy biegli w tematyce kreowania 
atmosfery za pomocą światła i multimediów. 
Oprawa może być elastycznie sterowana,  
w celu dopasowania do elementów 
scenariusza. Proponujemy oświetlenie oparte 
na światłach LED, głowicach i laserach. 
Oferujemy, także wytwornice dymu, śniegu, 
baniek mydlanych. 
Nowością ostatnich lat jest natomiast Mapping 
3D czyli ruchoma projekcja multimedialna na 
różnych obiektach (fasada budynku, drzewa, 
wnętrze sali).

Dysponujemy także sprzętem 
nagłośnieniowym wysokiej klasy, który 
dopasowujemy do terenu imprezy,  
cyfrową konsolą przetwarzającą dźwięk  
i zestawem profesjonalnych mikrofonów. 
Każdą naszą imprezą obsługuje akustyk  
i dodatkowy technik sceniczny.

POSIADAMY: 
▶ namioty
▶ podesty i zadaszenie sceniczne
▶ nagłośnienie różniej mocy
▶ oświetlenie
▶ projektory i ekrany multimedialne
▶ telewizory o rozmiarze 60’’ 
▶ akcesoria do zabaw
▶ dekoracje

OFERUJEMY:
▶ przygotowanie prezentacji  
   multimedialnych i wizualizacji
▶ filmowanie live (kamery 4K,  
   rejestracja multi-track 24bit)
▶ miksowanie obrazu live
▶ streaming live do internetu
▶ mapping 3D
▶ wynajem sprzętu 
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Polecamy projekcję na dużym ekranie 
stojącym obok sceny. Można wykorzystać  
go do konkursów multimedialnych, 
wyświetlania logotypów sponsorów,  
w konkursie karaoke lub do prezentowania 
obrazu z kamer. 
 
Ekran ma powierzchnię 4x3m, co 
zapewnia widoczność z dużej odległości.  
Umożliwia także projekcję tylną (projektor  
i okablowanie ukryte są w tyle sceny).

SCENA EKRAN
Oferujemy scenę z podestem o regulowanej 
wysokości i efektownym półkolistym dachem. 
 Scena może być z trzech stron osłonięta 
horyzontem  i siatkami, wyposażona w schody 
z poręczą do ustawienia w dowolnym miejscu. 
Posiada wszelkie wymagane atesty. 

W zestawie lub osobno, oferujemy: 
▶ podest sceniczny o powierzchni max. 8x6m, 
    wys. regulowana 0,6-1,4m (istnieje 
    możliwość zmiany kształtu i rozmiaru) 
▶ zadaszenie windowane 8x6m, wys. 3-5m. 



ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

ul. Skorpiona 6/4
71-771 Szczecin

info@onomatopeja.pl
www.onomatopeja.pl

+48 889 099 196
+48 507 224 323

http://www.onomatopeja.pl
mailto:info%40onomatopeja.pl?subject=
http://www.onomatopeja.pl

