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IMPREZA FIRMOWA 
OFERTA ORGANIZACJI IMPREZY W KLUBIE TROPS 

Zajmujemy się fachową i profesjonalną organizacją wszelkiego rodzaju imprez – firmowych, integracyjnych gali 
czy pokazów. Wydarzenie organizowane w klubie Trops to gwarancja doskonałej zabawy oraz niezwykłej 

atmosfery! 

MIEJSCE 
Akademickie Centrum Kultury TROPS – miejsce z prawie 40-letnią tradycją, po 4 letnim remoncie 
klub otwarty ponownie w październiku 2013. Lokal położony w centrum Poznania, tuż obok Ronda 
Rataje, co gwarantuje doskonały dojazd jak i co ważne – powrót do domu po imprezie. Organizowane 
są tutaj przeróżne wydarzenia: koncerty, przeglądy kapel, slajdowiska, gale, szkolenia, bale czy 
imprezy. Dzięki niezwykle uniwersalnemu  zaprojektowaniu lokalu oraz kilku nowoczesnych 
innowacjach, klub dostosować można do każdego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.  

 

ATUTY KLUBU 
- UNIWERSALNOŚĆ – dzięki nowoczesnym zastosowaniom, klub nadaje się do przeróżnych kategorii 
wydarzeń 
- klub na wyłączność – brak możliwości wejścia osób niezaproszonych przez Organizatora 
- duża powierzchnia wraz z obszernym parkietem oraz stałą sceną 
- młody i sprawdzony zespół pracowników  
- wyposażenie multimedialne (rzutniki, ekrany, mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie) 
- idealny dj na Twoją imprezę! (dostosowujemy dj’a do preferencji Organizatora) 
- możliwość cateringu 
- selekcjoner oraz ochrona gwarantująca pełne bezpieczeństwo uczestników wydarzenia 
- możliwość dekoracji klubu w dowolnej tematyce 
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INDYWIDUALNE  PODEJŚCIE                     
Każde wydarzenie jest jedyne w swoim rodzaju, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby Państwa 
event  organizowany w klubie TROPS był przygotowany na najwyższym poziomie. Na podstawie 
preferencji i wszelkich życzeń, jesteśmy w stanie przygotować program wydarzenia, który z 
pewnością trafi w Państwa oczekiwania . 

Nasze możliwości są bardzo szerokie, lokal może został wykorzystany jako miejsce na uroczystą Galę, 
Bal, klasyczną imprezę firmową czy też integracyjną. Dzięki kilku innowacjom, w ciągu kilku minut 
ustawienie lokalu może zostać zmienione z teatralnego na parkiet taneczny (doskonałe do wydarzeń  
łączących w sobie galę wraz z klasyczną imprezą taneczną). W ramach wyceny wydarzenia, otrzymają 
Państwo wszystkie jego najważniejsze składniki, jak lokal na wyłączność, pełna obsługa barmańska, 
administracyjna oraz ochrona, doskonale dobrany dj, a także wszelkie dodatkowe życzenia czy też 
barowe zamówienia dla gości wydarzenia.  

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE 
- Gala podsumowująca pracę firmy, nagrodzenia pracowników/partnerów wraz z imprezą taneczną  
- Impreza Integracyjna dla pracowników firmy 
- Koncert zamknięty połączony z integracją pracowników oraz partnerów firmy  
- Pokaz mody/nowej kolekcji dla partnerów, potencjalnych klientów 
- Wydarzenie rocznicowe, część oficjalna, pokazy artystyczne oraz część imprezowa 
 
INFORMACJE 
- przez całą noc czynny dla  doskonale wyposażony bar (napoje alkoholowe jak i bezalkoholowe) 
- możliwość ustalenia dedykowanych drinków (np. związanych z firma, wydarzeniem) 
- dekoracja klubu – możliwość udekorowania klubu  
- godziny imprezy – do indywidualnego ustalenia  
- ilość osób na imprezie – 60 - 400 os. (górna granica zależna od rodzaju wydarzenia) 
 

KONTAKT 
Marcin Dobrzański – manager klubu 
Tel. +48 793485583 | mar.dobrzanski@gmail.com  
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