Be surprised, be fascinated. All you are looking to do can be done with us.

Meetings • Incentives • Conferences • Events

Poland - heart of Europe
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WHY POLAND?

Dlaczego Polska?

• incredible and surprising places for your event – underground mines,
mysterious castles, abandoned bunkers etc.
• attractive and competitive prices
• new, modern and high standards of facilities - luxury hotels and newly
established Convention Centers
• delicious and natural food prepared by top chefs
• diverse and unspoiled nature ranging from from the Baltic sea coast
to the Tatra mountains
• friendly people known for their hospitality
• professional service and helpful staff
• western Europe only 2 hours flight to Paris, London or Rome

• nietypowe i zaskakujące miejsca takie jak podziemne kopalnie,
tajemnicze zamki, opuszczone bunkry
• atrakcyjne i konkurencyjne ceny
• nowoczesne obiekty o wysokim standardzie – luksusowe hotele,
nowo powstałe centra konferencyjne
• wyśmienite i ekologiczne jedzenie przygotowywane przez
najlepszych szefów kuchni
• różnorodne i dziewicze krajobrazy od Bałtyku aż po Tatry
• przyjaźni ludzie, znani ze swojej gościnności
• profesjonalna obsługa i pomocny personel

www.4impulse.pl

WHY 4impulse?

Dlaczego 4impulse?

• 4impulse brand dedicated specifically to the international and business
customers
• long presence on the market - parent company established in 1989
• over 25 years of professional experience in tourism for companies,
institutions, associations and individuals
• over 100 trusted partnerships with hotels, congress centers, restaurants,
licensed tour guides and other service providers
• individual and caring customer service
• best rates for high standard service

• marka 4impulse dedykowana specjalnie dla Klientów biznesowych
i międzynarodowych
• wieloletnia obecność na rynku. MMK - firma matka, założona
w roku 1989
• ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w turystyce dla firm,
instytucji i klientów indywidualnych
• wieloletnia współpraca i liczne kontakty z hotelami, centrami
konferencyjnymi, licencjonowanymi pilotami wycieczek etc.
• indywidualne i profesjonalne podejście do klienta
• wysoki standard w przystępnej cenie

Meetings / Spotkania

• meetings arrangement with your potential and current business
partners
• incredible and original places such as a salt chamber located
125 meters below ground or mysterious medieval castles
• individual and group business trainings:
- communication
- cultural diversity
- effective negotiations
- project management

• organizacja spotkań dla Klientów z ich potencjalnymi i obecnymi
partnerami biznesowymi
• niezwykłe i oryginalne miejsca, takie jak jaskinie solne położone
125 metrów pod ziemią czy tajemnicze średniowieczne zamki
• indywidualne i grupowe szkolenia biznesowe z zakresu m. in.
- komunikacji
- różnic kulturowych
- efektywnej negocjacji
- zarządzania projektami

We offer complex meetings organization, high standard hotels,
logistic management, well equipped facilities, meeting‘s materials
development and dedicated on-site meetings coordinator.

Oferujemy kompleksową organizację spotkań, hotele o wysokim
standardzie, doskonale wyposażone sale konferencyjne, zarządzanie
logistyką spotkania, dystrybucję materiałów, a także dedykowanego
koordynatora czuwającego nad przebiegiem spotkania.

Meeting in a seaside town, a major health-spa that boasts of beautiful
beaches, charming tourist centre and fine restaurants. We would like to
welcome you to Sofitel Grand Sopot, a 5-star hotel located right next
to the oldest wooden pier in Europe. It offers elegant accommodation,
a luxury SPA, VIP business center and an excellent beachfront location.

Hotel Havet

Manor House lunch

Ogrodzieniec Castle
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Spotkania w nadmorskiej miejscowości - głównym ośrodku SPA, która
zachęca pięknymi plażami, ekskluzywnymi resortami i doskonałymi
restauracjami. Zapraszamy do Sofitel Grand Sopot – 5-gwiazdkowego
hotelu oferującego eleganckie pokoje, luksusowe SPA, strefę biznes
oraz wspaniałą lokalizację nad samym morzem tuż obok najstarszego
drewnianego molo w Europie.

Hotel SPA Arłamów

Incentives / Wyjazdy motywacyjne

• from team building to team bonding
• creative out-door and in-door incentives
• luxury vouchers for best employees or teams – exclusive SPA
resorts, sightseeing of most popular European cities, etc.
• wide range of exciting activities and places

• od budowania zespołu po skuteczną integrację
• kreatywne imprezy motywacyjne w terenie lub w obiektach zamkniętych
• luksusowe vouchery dla najlepszych pracowników i zespołów –
ekskluzywne resorty SPA, zwiedzanie Europy etc.
• szeroki wybór miejsc i atrakcji

We create motivational tours ‚made to measure’.
Best ideas and lots of fun at attractive prices. It is not the cost but the
investment that brings intangible benefits for a company.

Tworzymy wyjazdy motywacyjne “szyte na miarę”.
Najlepsze pomysły, mnóstwo zabawy za niewielką cenę. To nie koszt lecz
inwestycja przynosząca niewymierne korzyści dla firmy.

Scraps of information, old maps, contradictory theories, unsolvable
tasks, mysterious ciphers, incomplete directions - this and much more
becomes an adventure that everyone can take part in, but not everyone
can win. Mysterious treasure has been surrounded by questions unanswered for many years... this may change today. Maybe your team will
be able to unravel the greatest mystery of our time. All that is needed
is team spirit with a dose of courage, logical thinking and a desire to
discover the undiscovered. Take the challenge!

Manor House

Spływ Dunajcem

Hotel Czarny Groń
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Strzępki informacji, stare mapy, wykluczające się teorie, zadania
pozornie nie do rozwiązania, tajemnicze szyfry, niekompletne wskazówki.
To i wiele innych składa się na przygodę, z którą każdy może się
zmierzyć, ale nie każdy może wyjść z niej zwycięsko. Tajemniczy skarb
wokół którego krążą znaki zapytania, od wielu lat pozostające bez
odpowiedzi... Ale już dziś może się to zmienić. Może właśnie Waszej
drużynie uda się rozwikłać największą zagadkę naszych czasów.
Wystarczy zgrany zespół, odrobina odwagi, dużo logicznego myślenia
i chęć odkrycia tego co nie odkryte. Przyjmijcie wyzwanie!

Hotel Arłamów

Conferences / Konferencje

•
•
•
•

prestigious facilities and technologically advanced equipment
exclusive and modern Conference Centers
unconventional places that will surprise and enchant all participants
great locations in the heart of Europe

We guarantee full conference organization adapted to your expectations,
high standard hotel accommodation, fully equipped conference facilities,
complex logistic management along with dedicated web-page and
on-line registration, distribution of conference presentation material,
and on-site meeting coordinator etc.

•
•
•
•

prestiżowe obiekty wyposażone w nowoczesny sprzęt
ekskluzywne i nowoczesne Centra Konferencyjne
niekonwencjonalne miejsca, które zaskoczą i oczarują wszystkich uczestników
wspaniałe lokalizacje w samym centrum Europy

Oferujemy kompleksową organizację konferencji zgodną z oczekiwaniami
zamawiającego - hotele o wysokim standardzie, doskonale wyposażone
pomieszczenia konferencyjne, kompleksowe zarządzanie logistyką wraz ze
stworzeniem dedykowanej strony internetowej z możliwością rejestracji
online, przygotowanie i dystrybucję materiałów dydaktycznych,
koordynatora czuwającego nad prawidłowym przebiegiem konferencji.

ICE KRAKÓW Congress Centre - sala teatralna

„Wieliczka„ Salt Mine

ICE KRAKÓW Congress Centre
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Over 36.000 square meters of conference space, an auditorium ready to
host over 2000 people, a spacious and multifunctional foyer adapted for
activities such as hosting of exhibitions, sponsors and exhibition stands.
A complex of conference halls with moveable walls can accommodate
various numbers of guests.

Ponad 36.000 m² przestrzeni konferencyjnej, audytorium gotowe
pomieścić ponad 2000 osób, przestronne i wielozadaniowe foyer,
przystosowane do goszczenia wystawców, sponsorów i stoisk
wystawowych. Kompleks sal konferencyjnych z przesuwnymi
ścianami pomieści każdą liczbę gości.

High standard of the building had placed it among the most desired and
exclusive Congress Centers in Europe.

Wysoki standard obiektu umieścił go wśród najbardziej ekskluzywnych
i pożądanych centrum kongresowych w Europie.

Events / Eventy

• unforgettable all year round events in Poland
• range of exciting activities such as balloon flight over the mountains,
city games or night torchlight sleigh run and much more
• exceptional hotels that give sparkle to your event
• each event is‚ made to measure’ to ensure your and participants’
satisfaction

• niezapomniane eventy w Polsce przez cały rok
• ekscytujące przygody takie jak loty balonem nad górami, gry miejskie,
zaprzęgi konne z pochodniami i wiele innych
• niezwykłe hotele, które współtworzą wyjątkową atmosferę eventu
• każdy event jest “szyty na miarę” tak, by zagwarantować satysfakcję
inwestorom i uczestnikom

We offer numerous attractions and scenarios and are always keen
to work with you directly to create the event which will stay in your
memory for a long time.

Oferujemy wiele atrakcji i gotowych scenariuszy, jednak zawsze jesteśmy
otwarci na Państwa propozycje, tak by stworzyć imprezę, która na długo
pozostanie w Państwa pamięci.

From the creation of the event scenario through to logistic management,
to successful accomplishment – all you are looking for can be done with us.

Od stworzenia scenariusza imprezy poprzez logistyczne zarządzanie, aż do
udanej realizacji – wszystko co planujesz zrobić, możesz zrobić z nami.

„Wieliczka„ Salt Mine

ICE KRAKÓW Congress Centre - sala audytoryjna
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A great combination of nature and architecture. A chamber of an
impressive size, which was created in the nineteenth century by
excavating 20,000 tons of salt.

Wspaniałe połączenie natury i architektury. Imponująca w rozmiarach
sala, którą wyeksploatowano w XIX wieku, wybierając z niej w sumie
20 tysięcy ton soli.

A ceremonial ball, an impressive conference or a theatrical performance
organized at the breathtaking 125 meters below ground will gain a new
and unique dimension.

Uroczysty bal, efektowna konferencja czy spektakl teatralny zorganizowane na niebagatelnej głębokości 125 metrów pod ziemią, zyskują
zupełnie nowy, jedyny w swoim rodzaju wymiar.

One of the chambers that we can offer measures 40 x 17 meters, and its
floor area is of 680 square meters. It is an ideal place to hold banquets,
balls, parties, conferences, training sessions, concerts or any others
events for groups of up to 700 people.

Jedna z oferowanych przez nas sal posiada wymiary 40 x 17 m, a jej
powierzchnia użytkowa wynosi 680 m2. Jest to idealne miejsce na
zorganizowanie bankietu, balu, przyjęcia, konferencji, sympozjum, szkolenia, koncertu czy innego wydarzenia dla grup nawet do 700 osób.

Kaczyniec 7
44-100 Gliwice, Poland

Phone: +48 322 312 888
Mobile: +48 600 420 743
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Email: info@4impulse.pl
www.4impulse.pl

