
1
li
ll
a
h

o
u

se
.p

l
li
ll
a
h

o
u

se
.p

l

https://lillahouse.pl/
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Pomagamy firmom w rozwoju. 

Skutecznie.

Osiąganie 

planowanych celów

Bezpieczeństwo 

produkcyjne

Wysoka jakość 

realizacji
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

Przeczytaj o organizacji wigilii firmowych na naszym blogu

Korzyści ze współpracy 

z Lilla House:

• Realizacja celów

• Kreatywne pomysły

• Niezapomniane 

doświadczenia

li
ll
a
h

o
u

se
.p

l

oferta Lilla House

Realizacja świątecznych eventów firmowych to okazja do

• podsumowania roku w firmie, 

• prezentacji kluczowych wskaźników biznesowych, 

• wyróżnienia wybranych członków zespołu, 

• wzmacniania więzi między pracownikami i marką 

I dlatego warto ich organizacji poświęcić nieco uwagi.

https://lheventstudio.com/blog/jak-organizowac-firmowe-wigilie?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne
https://lheventstudio.com/?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

unikatowe lokalizacje
Cechy wyróżniające

• Niepowtarzalne miejsce 

spotkania firmowego

• Infrastruktura 

szkoleniowa

• Unikatowe zestawy 

aranżacyjne
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Dysponujemy wieloma lokalizacjami, których próżno szukać w popularnych 

wyszukiwarkach internetowych: winnice, stare fabryki, wytwórnie filmowe... 

Wszystkie te nietypowe miejsca zaaranżujemy, tak aby stworzyć cudowny świąteczny 

klimat, który pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników zabawy. 

Oferujemy również możliwość wyboru lokalu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. 

Świąteczny charakter spotkania podkreślą odpowiednio dobrane dodatki i elementy 

dekoracji.

https://lheventstudio.com/?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

menu

Niezwykle istotnym elementem każdej firmowej wigilii jest menu. 

W wielu przypadkach wspólny posiłek będzie najważniejszym punktem spotkania, więc 

szczególnie starannie przygotowujemy się do zestawienia potraw na każdy firmowy 

wieczór świąteczny. 

Wszystkie dania oraz propozycje ich podania dobrane zostają z uwzględnieniem 

charakteru spotkania oraz miejsca, w którym się odbywa.

Nie zapominamy również o tych uczestnikach, którzy nie koniecznie rozsmakowani są w 

tradycyjnych specjałach wigilijnych kuchni polskiej.

Cechy wyróżniające:

• Sprawdzeni dostawcy 

usług

• Zróżnicowane propozycje 

potraw

• Możliwość sięgania do 

różnych tradycji 

świątecznych
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

przykładowe menu
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Menu tradycyjne

• Barszcz z uszkami

• Karp

• Zupa grzybowa

• Pierogi z kapustą i grzybami

• Kasza z suszonymi grzybami

• Makowiec tradycyjny

• Piernik

Menu nowoczesne

• Dorsz w porach

• Sałatka z pieczonych buraków

• Makowiec japoński z jabłkami

• Śledzie z rodzynkami i granatem

• Pieczone pierogi z karpiem

• Barszcz czerwony z suszonymi śliwkami 

i wędzoną papryką

• Kutia orkiszowa

Menu nieświąteczne

• Kurczak marynowany w chilli

• Schab pieczony

• Bitki wołowe w sosie grzybowym

• Indyk faszerowany suszonymi 

owocami

• Makaron włoski z sosem carbonara

• Sałatka z grillowanym serem halloumi

• Sernik nowojorski

https://lheventstudio.com/?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

przykładowe programy 

dla grup
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Cechy wyróżniające:

• Mechanizmy wspierające 

integracje grup

• Eventy oparte na 

wyjątkowej scenografii

• Niezwykłe doświadczenia 

artystyczne

Świąteczne spotkania stanowią znakomitą okazję do przeprowadzenia zajęć grupowych, 

których zadaniem może być dostarczenie uczestnikom rozrywki, ale też rozwoju dzięki 

zawartym elementom teambuildingowym i szkoleniom.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych 

scenariuszy skutecznego eventu świątecznego

https://lheventstudio.com/?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

konkurs rozpoznawania 

potraw

Zabawa zawierająca elementy rywalizacji.

Przebieg konkursu zależy od składu grupy, ale jej zasady pozostają niezmiennie proste: uczestnicy mają za zadanie 

rozpoznać skład i nazwę potraw kosztując je z zamkniętymi oczami. 

Graczom biorącym udział w konkursie serwowane są różnorodne zestawy, również egzotyczne i rzadko spotykane, co 

gwarantuje dobrą zabawę zarówno uczestnikom jak i obserwatorom.

Zwycięzca konkursu nagrodzony zostaje okolicznościowym upominkiem związanym ze świątecznymi tradycjami w różnych 

kulturach.
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

poszukiwanie prezentów

Świąteczna gra terenowa obejmująca zasięgiem całą dostępną przestrzeń eventową.  

Wciągająca kampania nie tylko poruszająca wyobraźnię i ciekawość, ale i dająca możliwość wygrania nagród –

świątecznych prezentów.

Dzięki wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania ściąganego na telefony możliwe jest prowadzenie zabawy 

według odmiennych scenariuszy, np. odpowiadających branży, z którą związani są uczestnicy gry. 

Istnieje również opcja zrealizowania atrakcji OUTDOOR 
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EVENTY ŚWIĄTECZNE

videopoint

W oddzielonej strefie na terenie eventu instalowany jest zaaranżowany świątecznie rodzaj fotobudki umożliwiającej 

stworzenie i przesłanie (na adres mail, na profile w social mediach, poprzez Messengera) wyjątkowych życzeń 

świątecznych. 

Każdy z uczestników może przygotować swoje życzenia indywidualnie, bądź nagrać je w większym gronie.

Videopoint stanowi doskonałe narzędzie do stworzenia niezapomnianej pamiątki ze spotkania i podzielenia się 

świątecznymi emocjami z najbliższymi. 
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Agencja profesjonalnie realizuje swoje zadania, 

jest godnym zaufania partnerem w biznesie, 

dzięki czemu z przyjemnością możemy polecić 

Lilla House do realizacji eventów

Pracę z Lilla House oceniamy bardzo dobrze. 

Zarówno przygotowanie merytoryczne jak i 

bardzo indywidualne podejście do potrzeb klienta 

sprawiło, że możemy polecić Lilla House 

Wysoko cenimy szybkość działania, sprawną 

komunikację oraz podejmowanie wyzwań z 

pożądanym przez nas skutkiem. 
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Wawel S.A.

Merck

Melle

https://lheventstudio.com/?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne
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Jesteśmy doświadczonymi project

managerami, zarówno w zakresie marketingu 

jak i prowadzenia produkcji eventowych. 

Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować 

skuteczne i sprawnie zrealizowane wydarzenie. 

Nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe 

stanowi doskonałe wsparcie dla firm, które 

chcą budować przewagę konkurencyjną.

Małgorzata Wojdal
dyrektor artystyczna

Przemysław Litwin
strategia marketingowa i komunikacja

Grzegorz Maciaszek
dyrektor generalny

Denis Rosiejka
project manager

Izabela Dziadkowiec
project manager
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Interesuje Cię realizacja 

imprezy świątecznej z Lilla House? 

Skontaktuj się z nami.

GRZEGORZ MACIASZEK

Dyrektor generalny

+48 518 258 851

g.maciaszek@lillahouse.com
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https://www.facebook.com/LillaHouseEventStudio/
https://www.instagram.com/lillahouseeventstudio/
https://www.linkedin.com/company/10880050/
https://www.youtube.com/channel/UC4nzN6SPxeqe6KiVi2QRLGg
mailto:g.maciaszek@lillahouse.com
https://lheventstudio.com/?utm_source=referral&utm_medium=oferta&utm_campaign=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne&utm_term=eventy%20%C5%9Bwi%C4%85teczne

