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WITAMY ! 
                ESSENTIEL  Sp. z o.o.  zapewni Paostwu profesjonalną organizację imprez i eventów, obsługę 
konferencji,  kongresów i  uroczystych  galii  . 

   Dzięki 10 -  letniemu doświadczeniu naszego zespołu , jesteśmy w stanie sprostad życzeniom nawet 
najbardziej wymagających klientów. Wybierając  naszą firmę, wybieracie rzetelnośd, profesjonalizm i 
doświadczenie oparte na realizacji ponad 300 projektów, m.in. międzynarodowych konferencji na szczeblu 
ministerialnym i międzyrządowym, organizowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej! 
 
 
SZYBKOŚD i NIEZAWODNOŚD 

 Posiadamy własny system informatyczny umożliwiający sprawną  rejestrację uczestników, płatności 
on-line i  kartą kredytową, wybór zakwaterowania, transfery, udział w panelach i sesjach 
dedykowanych, specjalistycznych sympozjach.  

 Poprzez nasz system tworzymy automatyczne potwierdzenia rejestracji, wpłat,  generowanie PDF z 
fakturami i programem konferencji. 

 Na życzenie tworzymy raporty w oparciu o wytyczne klienta 
 

ELEGANCJA 

 Na potrzeby każdego wydarzenia tworzymy spójną szatę graficzną dla wszelkich materiałów  
konferencyjnych. Kompleksowo zaprojektowane identyfikatory, zaproszenia, plakaty, certyfikaty,  
program, standy - tworzą harmonijna całośd nawiązującą do charakteru i rangi spotkania.  

 Do tego profesjonalne prowadzenie imprezy przez doświadczonego konferansjera lub moderatora  i 
wykwintny catering. Ten zestaw daje zawsze gwarancję sukcesu.  

 
PRZESTRZEO 

 Proponujemy najbardziej sprawdzone miejsca na organizację konferencji, dostosowane do rangi 
spotkania, ilości uczestników, specyfiki i indywidualnych oczekiwao zleceniodawcy. 

 Opracowujemy program pobytu, wraz z imprezami towarzyszącymi. Koordynujemy zakwaterowanie 
uczestników w hotelach, zapewniamy sprawna logistykę i transfery  z lotniska.  

 
TECHNIKA 

 Dysponujemy najwyższej  jakości zapleczem technicznym, na który składają się: kabiny do  tłumaczenia 
symultanicznego,  projektory multimedialne, ekrany, monitory plazmowe, systemy głosowania 
multimedialnego, ściany wizyjne, miksery obrazu, kamery HD. Współpracujemy z doświadczonymi 
fotografami i operatorami. 

 Proponujemy niekonwencjonalne rozwiązania  z dziedziny techniki konferencyjnej. 
 
PROMOCJA 

 Tworzymy indywidualne serwisy internetowe dedykowane wydarzeniom, aranżujemy Press-room,  
koordynujemy konferencje prasowe.  

 Na życzenie klienta prowadzimy kampanie PR, współpracujemy z domami medialnymi.  
 
Po realizacji dostarczamy raporty, zdjęcia,  filmy, wyciągamy wnioski i przedstawiamy kompleksowy  raport z 
imprezy. 
 

Jesteśmy rzetelną i w pełni profesjonalną firmą mającą ugruntowaną pozycję na rynku i cenioną w 
środowisku za jakośd, pełną transparentnośd i terminowe wywiązywanie się z zobowiązao w stosunku do 
naszych partnerów i kontrahentów.  
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 


