


Serwus!

Nazywamy się

Żart & Business

i chcemy przedstawić Wam

naszą ofertę online!



OBEJMUJE ONA: 

SPEKTAKLE

WARSZTATY ONLINE

WEBINARY 

WRITERS ROOM 

PRODUCJA VIDEO 

KLUB KOMEDIOWY.tv

WYNAJEM POWIERZCHNI 



Spektakle



Spektakl online

W formie improwizowanych

wideokonferencji. Podczas jego

trwania zobaczmy szereg

komediowych sytuacji, 

nawiązujących do codziennych

trudności w trakcie pracy zdalnej.

Spektakl szyty na miarę!

Zbierzemy od Was szczegółowe

informacje dotyczące firmy, które w 

komediowy sposób wykorzystamy

w spektaklu. Oprócz waloru

rozrywkowego, zyska on walor

merytoryczny, dzięki czemu zrobi

większe wrażenie na pracownikach i

wzbudzi ich zaangażowanie. 

Streaming online

Czyli transmisja live (lub też

nagranie ) spektaklu z Klubu

Komediowego, udostępnione na

Waszych kanałach.   

Spektakle



Spektakle / przykłady

Spektakl online

“U mnie nie działa, czyli impro w Onlajnie”

• Spektakl biletowany, na wirtualnej widowni

może zasiąść do 1 000 osób

• Fragmenty:

U mnie nie działa_1

U mnie nie działa 2

Streaming online

“Czy Modna Pani rodzić powinna?”

• Spektakl transmitowany na żywo z Klubu

Komediowego

https://www.youtube.com/watch?v=8pyRTxTzoX4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lZtzOuQ55Kt-bUa1TXanFeXaWuph1dpmlfQY289LsD5ALK-lycpYbCGs
https://www.youtube.com/watch?v=SrjbPuZsDUg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CWirywFPugaF92HkI2M6GbuyRzKrUS8beDDCUxp2VM5vnBlandLblSKE


Spektakle / wycena

SPEKTAKL CENA

Spektakl Online 5 000- 6 000 PLN

Spektakl online szyty na miarę  6 000- 8 000 PLN

Streaming online Cena uzależniona od ilości spotkań



Warsztaty online



Warsztaty Technik Improwizacji są naszą propozycją dla zespołów, teamów oraz managerów. Przez 

2h, za pomocą platformy Zoom.us,  pracujemy w parach lub małych grupach. Podczas warsztatów 

możemy rozwijać kompetencje miękkie lub skupić się na integracji i dobrej zabawie - wszystko zależy 

od profilu warsztatu:

Zespołowość

Warsztat skupia się na rozbudzaniu

zespołowości i integrowaniu uczestników.

Dzięki jego interaktywnej formie uczestnicy

dobrze się bawią rozwijając wzajemne relacje

oraz poznając się bliżej.

Innowacyjność

Warsztat pokazujący konkretną technikę, dzięki

której podczas spotkań kreatywnych i burz

mózgów zespół kreatywny będzie w stanie

wymyślać więcej bardziej zróżnicowanych

pomysłów.

Warsztaty online



Warsztaty Technik Improwizacji są naszą propozycją dla zespołów, teamów oraz managerów. Przez 

2h, za pomocą platformy Zoom.us,  pracujemy w parach lub małych grupach. Podczas warsztatów 

możemy rozwijać kompetencje miękkie lub skupić się na integracji i dobrej zabawie - wszystko zależy 

od profilu warsztatu: 

Współpraca online

Warsztat skupiający się na

wzmacnianiu współpracy w zespole

podczas pracy zdalnej. Dzięki

ćwiczeniom impro rozbieramy

proces kooperacji na czynniki

pierwsze,  aby  złożyć go z 

powrotem w formę sprawdzającą się

podcza pracy zdalnej.

Power up! 

Szybka piłka -20-30 minutowe

spotkanie, którego celem jest 

dodanie energii uczestnikom. 

Szereg ćwiczeń impro

zwiększających energię i entuzjazm

grupy.

Cykl warsztatów online

Kilka spotkań, podczas których

rozwijamy konkretne kompetencje

miękkie uczestników. 

Proponowane tematy: współpraca, 

kreatywność i innowacja, 

autentyczność, komunikacja, 

wystąpienia publiczne oraz

uważność.

Warsztaty online

Zobacz:

Fragment Warsztatu

https://www.youtube.com/watch?v=O3zdFb9__fY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2O0sKO7Cgcp6zWz2J2D59v_o6cn1HV-PsiK5l2XiSOX4wKHWXldFFXc0c


*Warsztat do 16 osób.

*Warsztat do 100 osób 

WARSZTAT CENA

Standardowy warsztat* 2 800 PLN

Power up!** 1 000 PLN

Cykl warsztatów Cena uzależniona od ilości spotkań

Warsztaty online / wycena



„Warto wykorzystać czas odcięcia od normalności na

nienormalnie inspirujące warsztaty z Żart & Business 

i grupa sympatycznych nieznajomych. 

Wszystko bez wychodzenia z domu.”
Bartosz Żuk

Product Manager

REKOMENDACJA KLIENTA:



Webinar



Webinary o improwizacji dla firm są naszą propozycją na spotkania firmowe, konferencje lub szkolenia 

managerów. Praktyczna wiedza podana w zabawny sposób. Spotkania prowadzimy

w formie prezentacji z elementami interaktywnych ćwiczeń angażujących publiczność.

Mogą potrwać od 30 minut do 3h oraz dotyczyć następujących tematów:

• Zarządzanie podczas zmian i niepewności - czego improwizacja może nauczyć managerów 

podczas kryzysu?

• 3 umiejętności dobrego lidera, które rozwija improwizacja

• Dlaczego umiejętność improwizowania jest ważna w biznesie/HR/sprzedaży/marketingu

• Współ-kreatywność: jak poprzez impro wymyślać więcej bardziej zróżnicowanych pomysłów

• Energia - czym jest i jak jej używać

• Świadome wystąpienia - jak czuć się swobodnie na szeroko rozumianej scenie

• „TAK, i…"- czyli rzecz o słuchaniu

• Kontekst. Po co to komu?

Przykład – Webinary do obejrzenia

Webinar

https://www.youtube.com/channel/UCi0tw1UovDbZ7PXu9C7ukbw?view_as=subscriber


Webinar / wycena

WEBINAR CENA

Prezentacja standardowa 2000 – 4000 PLN

Prezentacja dedykowana > 4000 PLN



Writers Room



To inicjatywa zrzeszająca

improwizatorów, komików, aktorów i

scenarzystów związanych z Klubem

Komediowym.

Przyjmujemy zlecenia na

scenariusze komediowe

jak i obyczajowe.

Zajmujemy się dośmiesznianiem

fabuł, pisaniem treatmentów, pilotów

jak i synopsisów.

Jeżeli potrzebujesz kreatywnego

zespołu z doświadczeniem do 

stworzenia serialu lub filmu od zera

jesteśmy ekipą, której szukasz!

Writers Room



"Metamorphosis"

Już niedługo ukaże się

gra Metamorphosis studia Ovid Works na

podstawie twórczości Franza Kafki, do której

napisaliśmy scenariusz oraz dialogi postaci.

Gra została uznana za jedną z najlepszych gier

przez portal „Ars Technika” na festiwalu PAX 

East 2020.

Writers Room

Kalendarz Czelendżowy

Czyli nasz pomysł na kreatywną

wysyłkę na Q4

Dowiedz się więcej

https://www.facebook.com/metamorphosisgame/?__xts__[0]=68.ARCaUJb5U68h4rG2opkfroM_3s4s_gJ022Ak-1tIPY-Q5ZdMBTMySm4iYAQ7wMdD2-9LQeHTFoM5fFXG0fYTWnhz8NQ4lmJO7D8_f4NOfv-OWHp8tjA8gM-sIgtZM6YAQgWew8rNr5XLGeEPt5KSPNFfdjVoLK32uJV-yIpHzPUIXaVvsBaKEyZGouLVTUacKdLwjNPiaaA6EzJvukAeHbcil-e9fRrKVnoK6-JgC0dxP39_vvTBReFzEzmO6C-iN3_WIlB5dL6p6EHbE976_g46kMP7j62ye9GZYs9RYLdIbB1WagyBgMiHTNSivz_AG9AaGW0CDjj1AzJ2FsbKOMGusw&__tn__=,dK*F-R&eid=ARD1V20ROs5GAG4KaYjJyCJM3TSfk8_M2LI0Wer3fnNRegqWxzAUxALYXfDcyxjbB5cAZOoZor-qIh_e
https://www.facebook.com/ovidworks/?__xts__[0]=68.ARCaUJb5U68h4rG2opkfroM_3s4s_gJ022Ak-1tIPY-Q5ZdMBTMySm4iYAQ7wMdD2-9LQeHTFoM5fFXG0fYTWnhz8NQ4lmJO7D8_f4NOfv-OWHp8tjA8gM-sIgtZM6YAQgWew8rNr5XLGeEPt5KSPNFfdjVoLK32uJV-yIpHzPUIXaVvsBaKEyZGouLVTUacKdLwjNPiaaA6EzJvukAeHbcil-e9fRrKVnoK6-JgC0dxP39_vvTBReFzEzmO6C-iN3_WIlB5dL6p6EHbE976_g46kMP7j62ye9GZYs9RYLdIbB1WagyBgMiHTNSivz_AG9AaGW0CDjj1AzJ2FsbKOMGusw&__tn__=,dK*F-R&eid=ARC5VHLqEUm1AdNSS_XAFqfiCj0I0GS4RPYypOyMko1WvHmoV6ydrzSOLq5ukFuBSU0_0QFYczt_kd0T
https://papaya.rocks/pl/news/metamorphosis-zobacz-trailer-polskiej-gry-zainspirowanej-opo?fbclid=IwAR3Qj8akYASiQt3zpbCuWaCtNCAF7d1FoAOYzysCpUpMZxOReV-pzSG3GKs


Memy

Tworzymy memy, czyli zabawne, 

osadzone w bieżącym kontekście

komunikaty obrazkowe

Writers Room



Produkcja wideo



Produkcje komediowe

Case: AszDziennik

Przygotowanie komentarza, w 

formie filmików online, do przebiegu

meczów polskiej drużyny piłkarskiej

podczas Mundialu 2018

Efekt – Mundial2018

Reklamy

Case: Costa Coffee

Cykl materiałów wideo o 

charakterze skeczy, bazujących na

konwencji lekko absurdalnego, 

brytyjskiego humoru.

Efekt – Costa Coffee

Filmy korporacyjne

Case: Tchibo Polska

Cykl filmików na użytek wewnętrzny

firmy, jako podsumowanie roku

2019

w marketingu i sprzedaży. 

Scenariusz i produkcja po stronie

Klubu Komediowego.

Efekt – Tchibo1 / Tchibo2 / Tchibo3

Produkcja wideo

SCENARIUSZ PRODUKCJA PRZEZNACZENIE BUDŻET

nasz pomysł lub Wasz 

pomysł

nasza

lub

Wasza

– TV

– digital

– wewnętrzne

poniżej rocznego

średniego wynagrodzenia

https://www.youtube.com/watch?v=Q9f31xzpiao
https://www.youtube.com/watch?v=LYJoP-KYzvU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VWtxgv5fasw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1boWtF2nvr3Qf3V2v6iQnMR4Hd7YXS2wpewtopHSPf4c0Ayd-EzOoDx3U
https://www.youtube.com/watch?v=VNlR6ZJtnnc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RISP8rLdkPbp0KJJhJygLlqEISpxwFXPswI2TpSIkZYuJGvQ2Bypmsbw
https://www.youtube.com/watch?v=kPuo3VDNkCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PrG51_Yv-vRmdIO6oAYBNUFC8V-mMdzoITccbQHpKisa6qP6XKUCZjhQ


KlubKomediowy.tv



Czyli streamowa telewizja z piwnicy

i z mieszkań komików. Specjalnie

dla Was i dla siebie, żeby nie

zwariować, i żeby się działo!

Jej osią jest transmisja live ze

studia, przeplatana krótkimi, 

komediowymi materiałami jak

skecze, piosenki, komentarze

satyryczne. 

KlubKomediowy.tv



Prószyński i S-ka

KlubKomediowy.tv

Zobacz fragment z KK.tv

Przykładowe współprace w 

ramach KK.tv:

J.A. Baczewski

https://www.youtube.com/watch?v=AIodQqP6XYI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2H_JvmN2oHASgABQ_97CiBXJ9k3czUfA4oQKg_j44A-BnQ4DaHClPtuMk


KLUBKOMEDIOWY.TV CENA

Spot reklamowy (8, 15, 20, 30 sek.) Zapytaj nas 

Product placement Zapytaj nas

KlubKomediowy.tv / wycena



Wynajem powierzchni



Wynajem powierzchni

Dół / 337 m2

• Widownia

na 130-140 os.

• Scena

• Bar

Góra / 46 m2

• Mural

• Czytelenka



WYNAJEM POWIERZCHNI CENA

Góra Zapytaj nas

Dół Zapytaj nas 

Wynajem powierzchni / wycena



Współpracowaliśmy z…



Kontakt

biznes@komediowy.pl agnieszka@komediowy.pl

mailto:biznes@komediowy.pl
mailto:agnieszka@komediowy.pl

