
Serwus! 
Nazywamy się Klub Komediowy i 

mamy dla was ofertę online. 



Czym jest 

dzień z 

Klubem 

Komediowym

? 







A widziałaś jakiego ona sobie zooma kupiła? 

Poranna kawa z komikami rozpocznie dzień od zaczepek, żartów, 
przewrotnych i absurdalnych komentarzy z naszej strony. Komicy 

poplotkują ze sobą jak to bywa w kuchni w firmie, z tym 
wyjątkiem, że tym razem będzie to kuchnia online.  Dodamy 

energii pracownikom nie tylko żartami i kawą, ale również serią 
szybkich, krótkich rozgrzewek i interakcji.



Improwizatorzy muszą wymyślać na bieżąco – i to w dużych 
ilościach. W tym segmencie zaprezentujemy techniki 
warsztatowe, dzięki którym zespół może być bardziej 
kreatywny.  Będziemy pracować nad błyskotliwością, 

skojarzeniami oraz nad tym, żeby rozwijać pomysły innych.  
Dodatkowo takie zajęcia świetnie integrują zespół, który 

pracuje zdalnie z domów. 
Warsztat odbywa się w luźnej atmosferze gier i zabaw impro, 

które, w jasny sposób pokazują konkretne mechanizmy 
współpracy.



W formie improwizowanych wideokonferencji. Podczas jego trwania 

zobaczmy szereg komediowych sytuacji, nawiązujących do codziennych 

trudności w trakcie pracy zdalnej.Uczestnicy podrzucają inspirację 

improwizatorom na żywo, a ci je przekuwają w serię scen. Spektakl 

angażuje widownię i tworzy z nią wspólnie scenariusz na żywo.





Kejsy 

współprac 

online





Bank Milleniuum
Spektakl online na rozdaniu nagród IMPAKT

Brief 

animacja i dośmieszanie online 6. edycji 

programu nagród pracowniczych

Efekt 

300 pracowników banku spotkało się na 

ceremonii odbywającej się w przestrzeni 

wirtualnej. Galę uświetnił występ Klubu 

Komediowego. Grupa aktorów 

improwizowała skecze, które inspirowane 

były “na żywo” przez gości na czacie.



Nestle
Warsztaty online + spektakl online dla Nestle 

Brief 

Zorganizowanie dnia integracji praktykantów 

Nestle. 

Efekt 

Klub Komediowy przygotował spektakl 

improwizowany online nawiązujący do ich pierwszego 

dnia stażu. Oprócz tego przygotowaliśmy dla ponad 50 

osób warsztat online przez aplikację Teams w której 

głównym zadaniem było zapoznanie się ze sobą 

praktykantów, dowiedzenie się o sobie czegoś więcej 

poprzez zabawę i gry impro.



AstraZeneka Polska
Warsztaty online + spektakl online 

Brief 

animacja  czasu oraz przeprowadzenie warsztatów 

online podczas konferencji organizowanej dla jednej z 

wiodących firm z branży farmaceutycznej.

Efekt 

Improwizatorzy Klubu Komediowego zagrali spektakl 

oparty na inspiracjach wypracowanych podczas 

warsztatów kreatywnych(warsztaty zorganizowane były w 

ramach tej samej konferencji).

Cały występ transmitowany był do pracowników 

zlokalizowanych w ponad 20 krajach na świecie i spotkał 

się z bardzo entuzjastycznym odbiorem widzów. Spektakl 

zrealizowany był na żywo ze studia w Warszawie









biznes@komediowy.pl

tel: 791 792 045


