
FIKO EVENTS

EKSPERT W DZIEDZINIE ROZRYWKI RODZINNEJ 



O NAS:

• FIKOEVENTS to nowa linia biznesowa, powstała przy największej
w Polsce sieci centrów rozrywki i edukacji Fikołki,

• Agencja FIKOEVENTS to ekspert w dziedzinie rozrywki rodzinnej,

• Działamy zarówno jako podwykonawca specjalizujący się w danym
obszarze, jak i kompleksowy organizator eventu,

• Nasze 5 lat doświadczeń wzmocniliśmy profesjonalistami branży
eventowej, aby zapewnić Wam i Waszym klientom najlepszą ofertę,

• Event dziecięcy i rodzinny możemy zorganizować wszędzie, a
dodatkową przewagą jest nasze własne 13 lokalizacji na terenie Polski,

SPRAWDŹ NAS I ZOBACZ RÓŻNICE



EVENTY   
FIRMOWE

Oferujemy kompleksową organizację rodzinnego wydarzenia firmowego
( Dzień Otwarty, Dzień Dziecka, Family Day, Spotkanie okolicznościowe, Integracja…)

Gwarantujemy profesjonalną obsługę, wysoką jakość oraz scenariusz stworzony
według najnowszych trendów.



PIKNIKI 
PLENEROWE  

Proponujemy również szeroką gamę eventów odbywających się w plenerze.
Dokładamy wszelkich starań, aby proponowana przez nas forma rozrywki rodzinnej
odbywała się w najwyższym standardzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości i estetyki.

Produkowane przez nas wydarzenia wyróżnia precyzyjne dopracowanie
w najmniejszych szczegółach (od zagospodarowania terenu, poprzez atrakcje do
oprawy dekoracyjnej).



MIKOŁAJKI

Mikołajki, Winter Party, Spotkania świąteczne to wydarzenia szczególne ważne dla
każdego dziecka, rodziny, ale również firmy. FIKOEVENTS pomoże stworzyć
magiczną atmosferę.

Zajmiemy się kompleksową organizacją eventu przygotowaniem oryginalnych
upominków, aranżacją, która na długo zostanie w sercach uczestników.

Wydarzenie możemy zorganizować w wybranym przez Klienta miejscu lub                             
w jednej   z naszych specjalnie przygotowanych sal zabaw na terenie kraju.



EVENTY  
PROMOCYJNE
I MARKETINGOWE

Wieloletnie doświadczenie współpracy z centrami handlowymi pozwoliło nam
poznać specyfikę akcji marketingowych. Rozszerzając ofertę usług
o FIKOEVENTS proponujemy kompleksową organizację oryginalnych kreacji oraz
wsparcie kampanii marketingowych kierowanych do rodzin.

Gwarantujemy, że nasze wydarzenia przyciągną uwagę nawet najbardziej
wymagających klientów.



ANIMACJE 
OKOLICZNOŚCIOWE  

• FIKOEVENTS to również niezapomniane animacje. 

• Zagwarantujemy najlepszą zabawę podczas przyjęcia
okolicznościowegowydarzenia firmowe oraz każdego innego eventu.

• Dedykowana oprawa dekoracyjna, aktywności przygotowane specjalnie pod 
zainteresowania uczestników dostarczą nie lada emocji. 



Kontakt:

Anna Słowik
Head of Events

+48 531 849 468
anna.slowik@fikoevents.pl

www.fikołki.pl
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