


Święta święta… co na święta? 
Po kolejnym roku twardych deadline-ów, dni 

spędzonych przed komputerem każdy marzy o 
jednym… o ŚWIĘTYM spokoju! 

Śledzik z klubem komediowym to Twój 
wymarzony świąteczny event firmowy! 

A co ma do zaoferowania śledzikowy 
komediowy? Zaraz się przekonasz.



Na żywo i hybrydowo… 
albo zupełnie online!



Spektakle improwizowane

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 Umożliwia 
zorganizowanie wydarzenia 
hybrydowo!

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



Spektakl szyty 
na miarę 

To Tegoroczne firmowe święta 
spędzisz w atmosferze ciętego żartu i 
abstrakcyjnego humoru. Klub 
Komediowy proponuje Spektakl 
uszyty na  Świąteczną miarę!  

Czyli… co? A to! 

Zbierzemy szczegółowe informacje o 
Twoim zespole. O firmowych  
zwyczajach, o charakterystycznych 
kontekstach i tradycjach, o samej 
branży i jej charakterystyce. 
Poznamy Wasz wewnętrzny 
słowniczek, slang jakim się 
posługujecie. A co zrobimy z tymi 
informacjami? Zgrabnie wpleciemy je 
w improwizowany spektakl 
stworzony specjalnie dla Was. 

Będzie miał on walory integracyjne 
ubrane w świąteczny i luźny klimat. 



Spektakl repertuarowy 
– na święta! 

To Wybierasz z naszego jakże 
obszernego repertuaru, my to gramy 
dla Ciebie i Twojego zespołu na 
wyłączność! 

Zorganizuj luźny i pełen uśmiechu 
event firmowy - mamy opcję open 
baru oraz cateringu żeby w 
holistyczny sposób zadbać o Twój 
humor! 

Miejsce: Jedna z naszych trzech 
lokalizacji 

Czas: 45-50 minut 

Liczba 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 
– Power-up!! 

Szybka, dynamiczna rozgrzewka 
stworzona po to, żeby zadbać o dobre 
humory wszystkich uczestników 
wydarzenia. Pogadanka o 
najgorszych świątecznych 
prezentach i niedobrym karpiu w 
akompaniamencie salw śmiechu.  

Fajny format na rozpoczęcie 
spotkania, integrujący i angażujący. 

Czas: 30 minut 

Liczba uczestników: zależy od 
miejsca 



Proponowany przebieg wieczoru 

Miejsce: Jedna z naszych trzech lokalizacji 

Czas trwania: 2 - 3 godziny 

Liczba uczestników: zależy od miejsca :)

Najpierw… 

PowerUp! żeby trochę rozruszać towarzystwo

Później… 
Przerwa na przekąskę

Następnie… 

Spektakl szyty na miarę

Następnie… 

Winko (lub i bądź inne trunki) oraz kolacja



A co w onlajnie?



Icebraker online 

Zaczynasz wigilijne spotkanie w 
sieci i chcesz podgrzać trochę 
atmosferę, rozruszać towarzystwo?  

Proponujemy internetowy Icebreaker, 
który rozładuje trochę napięcie 
internetowych spotkań. 

Czas trwania: 30 minut  

Liczba uczestników: dowolna 

Cena:



Quiz online 
o Twojej firmie! 

A co gdyby rywalizacje z biura 
przenieść w online ale w formie 
wesołego i absurdalnego quizu?  

Klub Komediowy wymyśli i poprowadzi 
quiz gdzie uczestnikami będą komicy 
oraz Wasi pracownicy!  Wszystko 
online co ułatwi komentowanie na 
żywo i zadawanie pytań przez 
pracowników w firmie. 

Kto najczęściej wychodzi na papierosa? 
Jak ma na imię Pan Kanapka?  Jak 
dokładnie się nazywa pozycja Adriana z 
księgowości? Co oznacza skrót PO? I 
kto w dziale sprzedaży ma ksywę Byq?  

To i wiele innych kategorii związanych 
z Waszą firmą  Klub Komediowy 
wymyśli i poprowadzi ! 

Miejsce: Jedna z naszych 3 lokalizacji 

Cena: 20 000 - 25 000 PLN



Współpracowaliśmy z



Kontakt 

Eventy dedykowane 
i warsztaty kreatywne: 

Zosia Malinowska 
zosia@komediowy.pl 
+48 791 792 045 

Produkcje wideo 
Współpracę marketingowe: 

Bartek Młynarski 
bartek@komediowy.pl 
+48 666 950 804 
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