
Serwus! 
Nazywamy się 
Żart &Business  
i chcemy Wam 
przedstawić 
naszą ofertę!



Wszystko co 
trudne i poważne 
zamienimy
w komediowe 
eventowe złoto



Na żywo i 
hybrydowo… albo 
zupełnie online!



Spektakl szyty na miarę!

Zbierzemy od Was 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 
improwizowane

Spektakl repertuarowy

Czyli po prostu Wy 
wybieracie - my gramy! 
Pod linkiem na dole 
znajdziecie wszystkie 
nasze spektakle - nie 
bójcie się pytać, chętnie 
doradzimy!

Spektakle - Klub 

Komediowy

https://komediowy.pl/spektakle/
https://komediowy.pl/spektakle/


Spektakl szyty na miarę

● Zbierzemy szczegółowe informacje o Twoim 
zespole. Ofirmowych zwyczajach, o  
charakterystycznych kontekstach i 
tradycjach, o samej branży i jej 
charakterystyce.

● Poznamy Wasz wewnętrzny słowniczek, 
slang jakim się posługujecie.

I co zrobimy z tymi informacjami?

Zgrabnie wpleciemy je w improwizowany 
spektakl stworzony specjalnie dla Was.
Będzie miał on walory integracyjne ubrane 
w abstrakcyjny humor i cięte żarty.

Miejsce: Jedna z naszych trzech lokalizacji lub ta wskazana przez 
Was
Czas trwania: 45 minut
Ilość uczestników: zależy od miejsca :)



A tak w 
sumie to po 
co Ci taki 
spektakl?



1. Rozluźnisz atmosferę 
w zespole. Przełamiesz 
lody na wyjeździe.

2. Stworzysz spektakl 
wyprodukowany 
specjalnie dla i o 
swoich pracownikach

3. Zaktywizujesz swój 
zespół spektaklem 
współtworzonym 
przez nich w czasie 
rzeczywistym



Spektakl uszyty 
na miarę

.

Zagramy wyjątkowy i 
niepowtarzalny 

spektakl o Waszej 
firmie / branży / 

najnowszym produkcie.

Wyciągniemy od 
Was informacje, 

które w 
komediowy 

sposób 
wykorzystamy w 

spektaklu.

Taki spektakl oprócz 
waloru rozrywkowego 

posiada on również 
walor merytoryczny, 

dzięki czemu robi 
większe wrażenie na 

pracownikach
/klientach i pozostaje na 

długo w pamięci.

To oferta
PREMIUM

Klubu 
Komediowego  

dla firm.



Kejsy spektakli 
uszytych na miarę



UNIQA

Występ podczas konferencji oraz 
konferansjerka

Brief:
Konferencja zorganizowana z okazji
fuzji dwóch firm Uniqa oraz Axa w
jedną funkcjonującą pod nazwą Uniqa.
Firma chciała w luźny i komediowy
sposób powitać nowy początek.

Nasza odpowiedź:
Zajęliśmy się konferansjerką całego
wydarzenia, które zwieńczyliśmy
spektaklem z naszego repertuaru
“Miłość na ASAP-ie”.
Całe wydarzenie zobaczyło ponad 1000
osób!



Neuca

Występ na konferencji

Brief:

Firma Neuca poprosiła nas abyśmy 
przygotowali dla nich spektakl z okazji 
trzydziestolecia. Chcieli zobaczyć nasze 
ujęcie ich świata, w tematyce szeroko 
pojętej farmaceutyki.

Nasza odpowiedź:

Przygotowaliśmy improwizowany 
spektakl “Dzień z życia apteki czyli 
wielka improwizacja” który opierał się 
na 4. scenach. Nawiązywały one w 
zabawny sposób do problemów 
właścicieli aptek oraz stereotypów 
związanych w aptekarzami.

Zagrali z nami Mateusz Damięcki oraz 
Anna Dereszowska.

W spektaklu wykorzystaliśmy 
materiały od klienta oraz informacje 
dotyczące firmy/tradycji/.

Fragment spektaklu:

https://youtu.be/SvyTYqUVOlY

https://youtu.be/SvyTYqUVOlY


McDonald ’s

Event zamknięty

Brief:

Z okazji otwarcia 400 restauracji McDonald’s
zorganizował Galę dla ok 200 osób –
licencjobiorców (właścicieli restauracji
z całej Polski) oraz kluczowych osób
z zarządu firmy. Zaproszono nas do
współtworzenia części artystycznej.

Nasza odpowiedź:

Klub Komediowy przygotował dedykowany
spektakl muzyczny, którego częścią były
improwizowane piosenki nawiązujące do
okoliczności - otwarcia 400 restauracji
McDonald’s w Polsce oraz historii firmy
i branży klienta.

„Zespół Klubu Komediowego poprzez
inteligentny, ale przystępny humor,
wyczucie i świetny kontakt z
widownią zbudował wyjątkową
atmosferę wieczoru. Gorąco
rekomenduję współpracę z Klubem
Komediowym w ramach wydarzeń
firmowych.”

Anna Borys-Karwacka  
Corporate Relation Director

McDonald’s Polska



A może coś z naszego repertuaru?



Spektakl repertuarowy

Wybierasz z naszego jakże obszernego repertuaru, 
my to gramy dla Ciebie i Twojego zespołu - na 
wyłączność!
Zorganizuj pełen śmiechu i bardzo luźny event 
firmowy - mamy opcję cateringu i open baru żeby 
w holistyczny sposób zadbać o twój humor!

Miejsce: Jedna z naszych trzech lokalizacji lub ta wskazana przez 
Was
Czas trwania: 45 - 50 minut
Ilość uczestników: zależy od miejsca :)

Zarówno spektakl repertuarowy jak i ten szyty na 
miarę możecie zobaczyć na żywo, hybrydowo lub 
online.
Zależy od preferencji!



Coś jeszcze?



Owszem TAK! NOWOŚĆ:
Power-up!

Liczba uczestników: zależy od miejsca
Czas trwania: 30 minut

Power-up! Czyli interaktywna kawa z

improwizatorami Klubu. Rozluźnisz atmosferę w

zespole i dasz wszystkim dużo pozytywnej energii.

Zapewniamy dużo zaczepek, żartów, przewrotnych i

absurdalnych komentarzy z naszej strony. Komicy

poplotkują ze sobą jak to bywa w kuchni w firmie.

Dobry format na rozpoczęcie spotkania, integrujący i

angażujący.



Slajd z liczbami

Wystąpiliśmy na około 
150 eventach biznesowych.

W Klubie Komediowym przez 
6 lat odwiedziło nas 
około 150 000 widzów

Zagraliśmy około
4 000 spektakli improwizowanych

i napisanych łącznie.

Wymyśliliśmy: 
3459 żartów w tym 
2499 żartów wsobnych

389 sucharów

525 żartów sytuacyjnych

45 żartów abstrakcyjnych

1 żart z prezesa



A jak to w cyferkach wygląda?

Spektakl szyty na miarę:

16 000 PLN - 20 000 PLN netto.

PowerUP!

5 000 PLN - 8 000 PLN netto.

Spektakl repertuarowy:

15 000 PLN - 18 000 PLN netto.



Współpracowaliśmy z



Można też wynająć nasze lokale



Rakieta Klub - imprezolot wylądował

Rakieta Klub to imprezolot w centrum 
Warszawy, przy dawnym Domu Partii.

Za pomocą drinków, muzyki i komedii  
wprawi każdego w stan nieważkości.
Mamy też przestronny ogródek ze sceną 
i świetną pizzę.

Rakieta Klub to też:

• 440m2 w środku

• 3 poziomy lokalu ze sceną i parkietem

• Własne nalewki!

Imprezolot 
wylądował!



Klub Komediowy – kultowa piwnica na placu 
Zbawiciela

Klub Komediowy to połączenie 
amerykańskiej idei Comedy Club z 
polską inteligentną rozrywką.

Nasza główna scena na pl. 
Zbawiciela produkuje ponad 700 
spektakli rocznie.

Klub to dwie przestrzenie:

-przestrzeń górną zwana naszą 
Czytelenką , świetnie sprawdza się dla  
małych kameralnych spotkań

-Przestrzeń dolna ze sceną z barem 
idealna dla spotkań firmowych w 
nietypowej przestrzeni.



„Było to niezapomniane przedstawienie, które stworzyło 
fantastyczną atmosferę i energię tego wieczoru.
Klub Komediowy wspierał nas również w przygotowaniu 
eventu, zadbał o oprawę muzyczną, aranżację Klubu
na potrzeby Gali oraz przygotował elegancki catering 
bankietowy. Gorąco polecam współpracę z Klubem 
Komediowym w ramach organizacji eventów firmowych”.

Adam Skręt 
Dyrektor Digital &Performing Marketing

Orange Polska




