


PORT 
FOLIO.



Prezentacja projektów eventowych 
realizowanych przez Whitesand



B2B B2C



Czerwiec 2018

500

Malmö 
Szwecja

MEDTRONIC
Annual Meeting

Początek wakacji 2018 spędziliśmy w pięknej Szwecji, gdzie dla grupy 500 osób 
organizowaliśmy konferencję i imprezy wieczorne.  

Uczestnikami byli goście z Państw Skandynawskich, Anglii, Polski i innych krajów. 
Podczas trzech dni eventu odbyło się ponad 20 spotkań w większych i mniejszych 
grupach, gala w stylu święta Middsommar oraz kilka mniejszych imprez 
wieczornych w lokalnych restauracjach.  

Ekipa z Polski przebyła tysiące kilometrów samochodami, tirami, promem i 
samolotami, aby na kilka dni przed wydarzeniem rozpocząć montaż. Z Polski 
zabraliśmy setki gafrów, tysiące trytytek, całą scenografię i oświetlenie, a także 
drzewa i rośliny, które były elementem dekoracyjnym! 

Whitesand odpowiadał za 
logistykę wydarzenia, jego 
kompleksową realizację i 
współpracę z hotelem i 
lokalnymi podwykonawcami



Medtronic

Annual Meeting



Czerwiec 2018

1800

Stadion Drukarz, 
Warszawa

PCO
Piknik rodzinny

Dla pracowników PCO S.A. i ich rodzin początek wakacji rozpoczyna Rodzinny Piknik.  

W tym roku piknik był pod hasłem Mundialu - nie tylko ze względu na Mistrzostwa Świata, ale także 
na pierwsze firmowe rozgrywki w Piłce Nożnej.  

Każdy znalazł tu coś dla siebie - dzieci miały okazję wyszaleć się na skakańcach, bawić się z 
animatorkami oraz brać udział w warsztatach sportowych i artystycznych. Natomiast dorośli poza 
wyborem sportowych atrakcji mogli pośpiewać swoje ulubione hity wraz z charyzmatyczną 
wokalistką, wziąć udział w konkursach i turniejach, a przede wszystkim zrelaksować się w 
specjalnych strefach oraz obejrzeć Mistrzostwa Świata w zaaranżowanym Fan Zone. 

Na każdego czekały prezenty - kolorowe piłki, trąbki kibicowskie, książki, medale i dyplomy. Nie 
zabrakło cateringu grillowego oraz wyboru słodkości dla każdego łakomczucha.  

Było wesoło, kolorowo i bardzo gorąco!

Agencja Whitesand 
odpowiadała za kreację pikniku, 
kompleksową realizację i 
produkcję elementów 
graficznych, gadżetów, 
scenografii oraz stworzenie 
scenariusza



Piknik rodzinny

Mundial



DEMANT 
TECHNOLOGY 
CENTER Czerwiec 2018

115

Iława

Integracyjny wyjazd CSR

Tego u nas jeszcze nie było! Event na prawdziwej, mazurskiej polanie, gdzie odbyły 
się działania CSR, przy współpracy z tamtejszym nadleśnictwem. Ponad 
stuosobowa grupa została podzielona na 3 grupy odpowiedzialne odpowiednio za 
budowanie paśników, karmników dla ptaków, oraz sadzeniu drzewek. Na polanie 
zjedli również ciepły lunch, mieli strefę wypoczynku z grami planszowymi, frisbee. 
Po powrocie do hotelu, odbyła się uroczysta kolacja.  

Następnego dnia grupa podzielona na ponad 20 załóg wzięła udział w grze wodnej 
i poszukiwała skarbu, a następnie odbyły się prawdziwe żeglarskie regaty.

Whitesand odpowiadał za 
logistykę wydarzenia, 
organizację transportów, jego 
kompleksową realizację i 
współpracę z nadleśnictwem 
oraz z hotelem. Organizował 
również komunikację 
wewnętrzną w biurze Klienta 
na tydzień przed wyjazdem.



Integracja

CSR



Czerwiec 2018

Tysiące  
Warszawiaków

Stadion 
Narodowy, 
Warszawa

MNiSW
Piknik Naukowy

Po raz kolejny mieliśmy okazję odpowiadać za kreację i produkcję stoiska MNISW 
podczas Pikniku Naukowego. Wydarzenie odbywało się na Stadionie Narodowym, 
a głównym motywem były „Maszyny w ruchu”. Nasza strefa obfitowała w wiele 
atrakcji dla dzieci w każdym wieku - konkursy z animatorem, warsztaty robotyki, 
zabawy dronami oraz prawdziwym chodzącym robotem, kącik plastyczny, 
fotobudka i wiele innych. Nie zabrakło nagród i upominków, które dostał każdy kto 
odwiedził stoisko, a uczestników było na prawdę bardzo dużo! Ponadto mieliśmy 
zaszczyt gościć Pana Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotr Müller, 
który chętnie angażował się w zabawę z innymi.

Odpowiadaliśmy za kreację 
stoiska oraz kompleksową 
realizację i produkcję 
wszystkich elementów.



MNiSW

Piknik naukowy



Czerwiec 2018

200

Warszawa

PFRON
Konferencja

SOW, czyli System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON to nowy, 
innowacyjny projekt, mający na celu ułatwienie osobom potrzebującym 
aplikowanie po wsparcie pieniężne.  

Projekt ten wsparliśmy organizując konferencję informacyjno-promocyjną z 
udziałem Conrado Moreno i Szymona Hołowni. Wzięło w niej udział około 200 
osób, a całe wydarzenie miało miejsce w Airport Hotel Okęcie. Ponadto do 
obowiązków Agencji należy zakup mediów i obsługa kanałów social media, 
produkcja filmów i animacji promocyjnych i materiałów graficznych.

Agencja Whitesand 
odpowiadała za kompleksową 
organizację wydarzenia, w 
tym za kreację scenografii, 
zapewnienie transmisji online 
z konferencji i koordynację 
współpracy z hotelem.



Konferencja

PFRON



Maj 2018

200

Renaissance 
Airport Hotel, 
Warszawa

HRS
Konferencja

Piękny hotel Renaissance, nowoczesna i dizajnerska scenografia, profesjonalne 
stoiska oraz komfortowa przestrzeń networkingowa, to tylko kilka elementów, które 
pojawiły się na organizowanej przez nas konferencji Corporate Lodging Forum na 
zlecenie HRS. 

W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób z różnych części świata. 

Odpowiadaliśmy za logistykę 
wydarzenia, kreację 
scenografii oraz stoisk i 
kompleksową realizację 
wydarzenia.



Konferencja

hrs



Maj 2018

40

Airport Okęcie 
Hotel, 
Warszawa

RAJAPACK
Konferencja

Polsko - francuska konwencja roczna dla firmy Rajapack otwierała nasz wiosenno-
letni sezon eventowy. Spotkanie dzieliło się na część konferencyjną oraz na galę, a 
wszystko pod hasłem „We can’t spell s_ccess without u”. Wieczór uświetnił 
niezwykły light show w wykonaniu profesjonalnych tancerzy i część taneczna z 
DJ’em. 

Agencja Whitesand 
odpowiadała za kreacje i 
kompleksową realizację 
wydarzenia.



Konferencja

Rajapack



Maj 2018

100

Janikowo

CIECH
Otwarcie magazynu

Ciech SA to polskie przedsiębiorstwo będące jedynym w Polsce, a drugim w 
Europie producentem sody. W maju 2018 roku miało miejsce otwarcie 
najnowszego magazynu składowania wyrobów. Przed oficjalnym rozpoczęciem, 
prowadzonym przez parę konferansjerów, miała miejsca krótka konferencja 
prasowa. Po prelekcji prezesa Goście mieli możliwość obejrzenia spektaklu 
artystycznego „tańca z solą”. Po błogosławieństwie oraz przecięciu wstęgi 
uczestnicy mogli zwiedzić magazyn, obserwować sztuczki i triki słynnego magika Y 
oraz zjeść lunch, w trakcie którego przyjemne dla ucha dźwięki grał DJ wraz z 
saksofonistą.

Agencja Whitesand 
odpowiadała za kreacje 
eventu, produkcję i 
kompleksową realizację.



otwarcie

Magazynu



GENERALI
Spotkanie dealerskie

Pod koniec października, aby umilić wszystkim nadchodzącą jesień, zaprosiliśmy 
dealerów firmy Generali do uczestniczenia w programie TopGenerali. 
Przenieśliśmy słynne studio TopGear znajdujące się pod Londynem do hotelu 
Narvil. 
Na scenie, niczym Jeremy Clarkson, pojawił się Adam Kornacki, który poprowadził 
kongres dla 300 osób. Goście mieli okazję poznać zarówno motoryzacje i 
przejechać się Teslą jak i zobaczyć świat telewizji oczami Doroty Wellman. 
Po kongresie wszyscy bawili się przy muzyce zespołu Out of Control oraz 
korzystając z wielu dodatkowych atrakcji.

Październik 2017

300

Hotel Narvil 
Conference & SPA  
Serock

Agencja Whitesand 
odpowiadała za kreacje 
eventu, produkcję i 
kompleksową realizację.



Kongres

TopGenerali



We wrześniu zmieniliśmy Bulwary Wiślane w magiczną Tajlandię. Na zlecenie 
Ambasady Królestwa Tajlandii zorganizowaliśmy Thai Festiwal. Na scenie widzowie 
podziwiali prawdziwe tajskie tańce, niezwykły teatr lalek i występy federacji Mual 
Thai. Na Gości czekały też najlepsze tajskie restauracje serwujące tajską kuchnię. 
W strefie artystycznej można było otrzymać malowany tajski parasol, czy też 
skorzystać z szerokiej gamy typowo tajskich usług. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się odprężające tajskie masaże.

Wrzesień 2017

Tysiące 
warszawskich 
rodzin

Bulwary Wiślane, 
Warszawa

Kompleksowe 
przygotowanie i 
realizacja wydarzenia.

Ambasada  
Królestwa 
Tajlandii
Festiwal Tajski 2017



Ambasada 
Tajlandii

Festiwal



MAHLE
Spotkanie dealerskie, Tallin 2017

Estonia to wymarzone miejsce na organizację konferencji połączonej ze 
spotkaniem integracyjnym pracowników – w szczególności, kiedy mogą oni wziąć 
udział w uroczystościach Jannipaev. 

Tak właśnie było podczas tegorocznego Spotkania Dealerskiego Mahle. Gośćmi 
byli kluczowi partnerzy biznesowi z Polski, Ukrainy i Państw Bałtyckich. Trzydniowa 
impreza obfitowała w szereg atrakcji – od uroczystej kolacji z wręczeniem nagród 
na rozpoczęcie spotkania, przez dzień sportowej rywalizacji, zwiedzanie Tallinna i 
okolic aż po udział w obchodach święta Jannipaev.

Czerwiec 2017

85

Laulasmaa SPA 
Hotel 
Tallin

Całościowa produkcja 
wydarzenia: przygotowanie 
programu i lokalizacji, 
produkcja materiałów 
reklamowych i gadżetów. 



Mahle

Spotkanie dealerskie



MEDTRONIC
NBP Kick Off Meeting FY18

Tegoroczne spotkanie inicjujące kolejny rok fiskalny Medtronic odbyło się w 
Warszawie. Pracownicy i partnerzy biznesowi firmy spotkali się na konferencji w 
hotelu Sofitel. W prezentacji materiałów wykorzystane zostały ciekawe rozwiązania 
multimedialne. Wieczorem Goście zostali zaproszeni na uroczystą galę do Fortecy 
Kręglickich, na której nie zabrakło wykwintnego jedzenia, znakomitej oprawy 
muzycznej i szalonych tańców na parkiecie.

Czerwiec 2017

550

Hotel Sofitel 
Viktoria, Forteca 
Kręglickich 
Warszawa

Całościowa produkcja wydarzenia: 
internetowa rejestracja 
uczestników, logistyka przelotów i 
transportu z dziewięciu krajów, 
koordynacja noclegów i transferów 
lokalnych między hotelami i 
miejscami wydarzeń, projekt i 
wykonanie scenografii, koncepcja i 
realizacja oświetlenia oraz 
wykorzystania multimediów, 
przygotowanie materiałów wideo, 
przeprowadzenie warsztatów 
integracyjnych. 



Medtronic

KickOffMeeting



EQlibrium
Otwarcie biurowca

Warszawa to miasto inwestycji. Jedną z najnowszych jest biurowiec EQlibrium 
Grupy Holdingowej Waryński. Uroczyste otwarcie w dniu 13 czerwca zostało 
uświetnione garden party, na które zaproszono partnerów biznesowych i włodarzy 
dzielnicy – wszystkich, dzięki którym realizacja przedsięwzięcia była możliwa.

Czerwiec 2017

150

Ogrody Biurowca 
EQlibrium 
Warszawa

Całościowa produkcja 
wydarzenia: projekt i budowa 
strefy, wybór artystów i 
atrakcji, catering.



EQlibrium

Otwarcie biurowca



Pracodawcy RP
Gala Rozdania Wektorów 2016

Już po raz drugi mieliśmy zaszczyt zorganizowania dorocznej Gali Rozdania 
Wektorów – nagrody przyznawanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nagroda wręczana jest wybitnym osobowościom ze świata gospodarki, polityki, 
kultury i mediów. W tym roku wydarzenie miało miejsce 14 stycznia w specjalnie 
zaaranżowanej przestrzeni studia ATM, a uświetnił je występ Andrzeja Piasecznego. 

Styczeń 2017

500

ATM Studio 
Warszawa

Całościowa produkcja gali: 
projekt i wykonanie 
scenografii, koncepcja i 
realizacja oświetlenia, 
wykorzystanie multimediów, 
obsługa kamer i produkcja 
materiałów filmowych. 



Pracodawcy RP

Wektory



Lafarge Holcim
Gala skrzydeł sukcesu

Lafarge Holcim tworzy partnerstwo biznesowe z firmami, które wiodą prym na 
rynku materiałów budowlanych. Dorocznym podsumowaniem współpracy jest Gala 
Skrzydeł Sukcesu. W tym roku spotkanie uświetnili tacy mówcy jak Sławomir 
Lachowski i Jakub Bączek. Galę poprowadzili specjaliści w swoim fachu – 
Agnieszka Cegielska i Tomasz Kammel, a imprezę swoimi głosami urozmaiciły 
Urszula Dudziak i Mika Urbaniak.

Październik 2016

200

Trybuna 
Honorowa Toru 
Wyścigów 
Konnych 
Służewiec, 
Warszawa

Całościowa produkcja 
wydarzenia: projekt i 
wykonanie scenografii, 
budowa strefy fundacji, 
koncepcja i realizacja 
oświetlenia, wykorzystanie 
multimediów, obsługa 
kamerowa, produkcja 
materiałów filmowych. 



Lafarge

Gala Skrzydeł sukcesu



Sony Mobile/ 
Greenmark
Premiera Xperia XZ

Już po raz czwarty z rzędu mieliśmy przyjemność wraz z agencją Greenmark 
zorganizować premierę kolejnego flagowego produktu Sony – smartfona Sony 
Xperia XZ. 

Tegoroczną imprezę poprowadził w ciekawej przestrzeni „Babki do Wynajęcia” 
Olivier Janiak. Na scenie wystąpił Maciej Stuhr – ambasador marki.

Październik 2016

300

Babka do 
wynajęcia 
Warszawa

Produkcja wydarzenia w 
zakresie projektu i realizacji 
scenografii, oświetlenia i 
wykorzystania multimediów, 
obsługa kamer, realizacja 
materiałów filmowych oraz 
aranżacja przestrzeni i 
przygotowanie dodatkowych 
atrakcji. 



Sony Mobile 
Greenmark

PremieraXperia XZ



BOAT

Gdzie spędzają latem swój czas wolny młodzi warszawiacy? Oczywiście nad Wisłą! 

To właśnie tam dla naszego klienta, lidera w produkcji wyrobów tytoniowych, 
zorganizowaliśmy niepubliczny program konsumencki dla pełnoletnich osób 
palących. W każdy weekend wakacji specjalnie przygotowany statek zabierał 
konsumentów na krótkie rejsy Wisłą. Czekała na nich masa atrakcji i ciekawe 
gadżety.

wakacje 2016

1800

Bulwary nad Wisłą 
Warszawa

Koncepcja i logistyka 
wydarzenia, adaptacja statku, 
rekrutacja i szkolenie teamu 
ambasadorów, współpraca z 
klubami, uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń. 

Imagineering  
the future



Imagineering 
The future

BOAT



Obecny trend na Escape Room zainspirował nas do stworzenia właśnie takiej 
przestrzeni, dla naszego klienta, lidera w produkcji wyrobów tytoniowych. 
Zadaniem uczestników było jak najszybsze rozwiązanie interaktywnych, 
multimedialnych zagadek i łamigłówek. Dopiero rozwiązanie wszystkich zadań 
umożliwiało wydostanie się z Escape Roomu. Był to niepubliczny konsumencki 
program dla osób pełnoletnich.

listopad 2016 -  
styczeń 2017

2500

Warszawa

Pomysł i budowa przestrzeni, 
rekrutacja i szkolenie teamu 
ambasadorów, zarządzanie 
obiektem przez trzy miesiące, 
opieka prawna i nadzór nad 
przestrzeganiem regulaminu.

Przestrzeń 
Create Possibilities



Create  
Possibilities

Przestrzeń



Walentynki to bez wątpienia  jeden z najbardziej romantycznych dni w roku. Chcąc 
umilić zakochanym ten dzień zorganizowaliśmy dla nich trzy specjalne strefy w 
najbardziej uczęszczanych miejscach Warszawy.  

Zakochane pary mogły utrwalić wspaniałe walentynkowe chwile w fotobudkach. 
Wszyscy goście stref mieli również możliwość zapoznania się z nowym, prawdziwie 
walentynkowym zapachem Chloé - Love Story.

Walentynki 2016

Setki zakochanych 
par

Warszawa

Koncepcja i budowa 
przestrzeni, rekrutacja i 
szkolenie teamu 
ambasadorów. Uzyskanie 
wszystkich niezbędnych 
pozwoleń. Nadzór na miejscu.

Chloé
Love Story



Chloé

Love  
story



Ponad 5-miesięczna praca nad przygotowaniem tego wielopłaszczyznowego 
projektu była dla nas ciekawym doświadczeniem. Uroczyste obchody 20. Urodzin 
Wrigley to opracowane przez nas wywiady wideo z pracownikami firmy, ciekawe 
ankiety, remake teledysku Happy, animacja historyczna, czytana przez Macieja 
Gudowskiego. Do tego wszystkiego projekcja 360 na 130-metrowym ekranie, 
centralnie osadzona scena, interaktywny teleturniej na żywo, Agnieszka 
Popielewicz i Tomasz Kammel w formule TV eventu, koncert Agnieszki Chylińskiej i 
na zakończenie pokaz fajerwerków.

Czerwiec 2016

700

Arena Poznań

Koncept i strategia HR – 
pokazanie 20 lat Fabryki i jej 
najbardziej zasłużonych 
pracowników, 
przeprowadzenie eventu w 
formule telewizyjnej, 
produkcja wykonawcza sesji, 
planu filmowego, montaży, 
animacji 3D, logistyka i 
obsługa na miejscu. 

Wrigley
20. Urodziny Fabryki



Wrigley

Urodizny



Nasze doświadczenie w branży eventowej oraz znajomość rynku scenograficznego 
zaowocowały stworzeniem stoiska PKP Cargo na największych i najważniejszych 
targach branży transportowej w Europie. Skupiliśmy się na pokazaniu oferty i 
możliwości naszego narodowego przewoźnika. Dizajnerska forma stoiska, 
doskonale zaaranżowana przestrzeń do spotkań biznesowych, strefa do 
odpoczynku były atutami, które przyciągnęły rzeszę zainteresowanych.

Maj 2015

Ponad 50 tys.  
zwiedzających

Międzynarodowe  
Targi w 
Monachium

Przeniesienie priorytetów 
biznesowych spółki na 
wygląd i sposób działania 
stoiska, koncept 
strategiczny stoiska, 
produkcja wykonawcza, 
logistyka i zapewnienie 
obsługi na miejscu.

PKP Cargo
Transport Logistics, Monachium



PKP Cargo

Monachium



W pięknych okolicznościach przyrody przez dwa dni przyjemne z pożytecznym 
łączyli pracownicy Mazdy. Była prezentacja osiągnięć i określenie wyzwań na 
kolejny rok, ale też kajaki, rowery i zwiedzanie browaru. Po całodniowych 
zmaganiach przyszła pora na relaks – wyśmienitą kolację i tańce. Nowy dzień 
powitaliśmy zumbą, a prawdziwi twardziele mogli wziąć udział w potyczkach 
paintballowych. Był jeszcze czas  i okazja posmakowania uroków sielskiego życia w 
skansenie, przejażdżki wozem, ubijanie masła, kucie żelaza i wyplatanie koszy. Nie 
zabrakło też smakowitego jadła.

Czerwiec 2015

30

Ciechanów, 
Sochocin

Całościowa produkcja 
wydarzenia: przygotowanie 
programu, wyszukanie 
lokalizacji, produkcja 
gadżetów i materiałów 
reklamowych, koordynacja 
działań.

MAZDA
Wyjazd integracyjny



MAZDA

Integracja



Sony Mobile/ 
Greenmark
Premiera SONY Xperia Z3

Gangstersko- szpiegowski klimat Sensacji XXI towarzyszył nam podczas premiery 
nowego modelu telefonu Sony. Uczestnicy mogli spotkać postaci z filmów 
prezentowanych na kanale AXN Crime. Wystawa prac wykonanych przez Andrzeja 
Pągowskiego bezpośrednio na telefonie czy orkiestra symfoniczna stworzona przez 
smartfony były tylko wstępem do intrygującej zabawy podczas tego wspaniałego 
wieczoru.

2014

200

Warszawa

Koncept, kreacja i 
całościowa produkcja 
wydarzenia, strategiczne 
odzwierciedlenie celów 
marki i konkretnych modeli 
smartfonów, prezentacja 
głównie dla partnerów 
biznesowych i dziennikarzy. 



Sony 
Mobile 
Greenmark

Premiera



Przestępstwa na tle rasowym oraz metody przeciwdziałania tego typu 
wykroczeniom były tematem konferencji MSWiA. Uczestniczyło w niej ponad 150 
Gości z całego świata. Dwa dni paneli dyskusyjnych poświęconych walce z 
rasizmem, nienawiścią i przestępstwami na ich tle z pewnością były konstruktywną 
debatą o sposobach rozwiązywania tych problemów.

2014

250

Warszawa

Kompleksowe opracowanie i 
przygotowanie konferencji, 
zapewnienie technik 
audiowizualnych, 
koordynacja działań, 
catering.

MSWiA
Rozbrajanie Bomby Nienawiści



MSWiA

Rozbrajanie 
Bomby 
Nienawiści



PR Events



Grudzień 2015

2000

Lotnisko Chopina, 
Warszawa

Pomysł, kreacja, art 
directing i kompleksowa 
produkcja wydarzenia. 
Przygotowanie logo 
wydarzenia i materiałów 
drukowanych.

Lotnisko Chopina
11-milionowy pasażer Lotniska Chopina

Wydarzenie z pogranicza PR, relacji biznesowych i konsumenckich.  

Z prostego briefu na powitanie 11-milionowego pasażera na lotnisku stworzyliśmy 
wielką paradę na cześć szczęśliwego, zadowolonego podróżnego. Wystąpili w niej 
amerykańscy footballiści, dudziarze, afrykańscy bębniarze, wikingowie, chiński lew 
oraz 50-osobowy chór chłopięcy. Komentował z wrodzonym sobie wdziękiem 
Tomasz Zimoch a całość emitowana była na żywo na Periscope. O wydarzeniu 
mówiły wszystkie media w kraju, wliczając w to główne wydania newsów. Tym 
samym impreza dotarła do około 5 milionów odbiorców.



Lotnisko  
Chopina

Jedenasto- 
milionowy 
Pasażer



Lato/Jesień 2017

Setki rodzin

Targ Śniadaniowy, 
Warszawa

Pomysł, kreacja, art 
directing i kompleksowa 
produkcja wydarzenia.

Pampers
SPOKOIK

Wraz z Pampers w ramach kampanii "Wspólnie dbamy o bobasy" stworzyliśmy 
SPOKOIK, czyli przestrzeń dla rodziców z dziećmi, gdzie mamy mogą 
spokojnie usiąść w wygodnych fotelach i w intymnej atmosferze nakarmić dziecko 
oraz strefą z przewijakiem i niezbędnym wyposażeniem do pielęgnacji i higieny. 

Zależało nam na tym, aby zapewnić maluszkom i ich rodzicom pełen komfort 
podczas weekendowego spędzania wolnego czasu poza domem. 

SPOKOIK działał na Targach Śniadaniowych w Warszawie w każdą sobotę na 
warszawskim Żoliborzu (aleja Wojska Polskiego 4), a w każdą niedzielę na 
Mokotowie (skwer AK Granat).



Pampers

Spokoik



Kto nie lubi Jamesa Bonda? I kto nie chciałby znaleźć się choć przez chwilę w jego 
świecie? Taką okazję stworzyliśmy Gościom zaproszonym na premierę zegarka 
Seemaster z najnowszego filmu o Bondzie – Spectre. 

Zamiast zwykłej prezentacji odwzorowaliśmy scenografię z bunkra MI6 i 
stworzyliśmy etiudę aktorską zaaranżowaną na przesłuchanie w meksykańskim 
więzieniu. Goście mogli wziąć udział w rywalizacji na żywo – wykorzystując 
Instagram do prezentacji zegarka. Osiągnęliśmy ogromny zasięg ponad 400 
tysięcy wyświetleń. W premierze wzięli udział partnerzy biznesowi, celebryci, 
dziennikarze i influencerzy.

Listopad 2015

150

Skwer Hoovera, 
Warszawa

Produkcja wydarzenia: 
pomysł, strategia, art 
directing, przeniesienie 
założeń strategicznych 
marki na działania 
eventowe, wykorzystanie 
social media na żywo 
(Instagram).

Omega/ McCann 
Worldgroup
Premiera zegarka Omega Spectre



Premiera

Omega



Listopad 2014

1500

Teatr Wielki, 
Warszawa

Pomysł oraz realizacja 
oprawy multimedialnej.

Pracodawcy RP
Gala 25-lecia Pracodawców RP

Jeden z najważniejszych jubileuszy w świecie biznesu w Polsce z udziałem rekinów 
biznesu i polityków to wyjątkowa uroczystość. Podczas tego wydarzenia byliśmy 
odpowiedzialni za przygotowanie całej oprawy wizualnej. Dodatkowo stworzyliśmy 
animacje, jingle oraz filmy prezentujące nagrodzonych. 



Gala

Pracodawcy RP



Styczeń 2016

500

ATM Studio 
Warszawa

Pomysł i realizacja 
scenografii, oprawa 
multimedialna, świetlna i 
dźwiękowa, przygotowanie 
oprawy wizualnej, w tym 
jingli wideo i audio.

Pracodawcy RP
Gala Pracodawców RP - Wektory 2015

Kolejna odsłona jednego z najważniejszych eventów biznesowych w Polsce. 
Uczestnikami spotkania były osobistości świata polityki, biznesu i sztuki. Swoją 
obecnością uświetnił je Prezydent RP.  

Dziesięciu przedstawicieli nauki, biznesu i organizacji pozarządowych 
uhonorowanych zostało statuetką Wektora 2015 za tworzenie korzystnego klimatu 
dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.



Gala

Pracodawcy RP



Maj 2014

Ok 20 000

Wolszyn

Kompleksowa produkcja i 
realizacja parady, wsparcie 
scenariusza wydarzenia.

PKP Cargo
Parada Parowozów - Wolsztyn 2014

Parada Parowozów to największe w Polsce święto miłośników kolei. Podczas 
parady, zrealizowanej przez nas w formie pikniku rodzinnego, Goście podziwiali 
zabytkowe parowozy z Polski i z Europy. Głównymi atrakcjami wydarzenia były: 
przejazd pociągów retro, zawody maszynistów, bicie rekordu na najdłuższy pociąg 
z ciasta, niezliczona ilość konkursów i pokazów na scenie.



Parowozjada

PKP Cargo



2D 3D



















O agencji



TO MY
Whitesand to agencja specjalizująca się w wydarzeniach specjalnych, 
konferencjach oraz strategicznych eventach marketingowych, zarówno B2C jak i 
B2B. 

Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych produkcyjnie i kreatywnie 
zespołem w Polsce, który pracował przy największych, światowych produkcjach 
eventowych, a także ATL-owych oraz social media. 

Nasza praca ma sens i spotyka się z uznaniem i zadowoleniem klientów. Daje nam 
to ogromną motywację do jeszcze bardziej wytężonej pracy i dbałości o jakość na 
każdym etapie produkcji wydarzenia. 

Agencja wyznaje filozofię eventainment – każde organizowane przez agencję 
wydarzenie jest inne, każde dostarcza niezapomnianych wrażeń i opowiada 
historię, która na długo zapisuje się w pamięci uczestników zwiększając 
świadomość promowanej marki. 

Kompetencje 
• kreacja oraz strategia 

eventowa 
• kompleksowa produkcja 

wydarzeń 
• studio 2D i 3D 

• DTP oraz przygotowanie 
druków 

• doświadczenie zespołu w ATL, 
BTL, social media dla czołowych 

marek globalnych 
• produkcja video 

• doświadczenie IT i high-tech



NASI KLIENCI



FILMY Z REALIZACJI

WS dla Lafarge WS dla NCBR 
w Ogrodach KPRM

WS dla ALPLA 
20 lat zakładu  

w Ostrowii Mazowieckiej

WS dla MNiSW 
19 Piknik Naukowy  

Warszawa Stadion Narodowy

Akcja ambientowa  
dla Makro Cash and Carry Polska SA

LaFarge 
Gala Skrzydeł Sukcesu 2016

WS dla Wrigley 
20-lecie

WS dla Wrigley 
Happy Wrigley

https://vimeo.com/138880948
https://vimeo.com/131192506
https://vimeo.com/130331786
https://vimeo.com/130329250
https://vimeo.com/128499185
https://vimeo.com/192630042/8dce39c176
https://vimeo.com/202061244
https://vimeo.com/207093478


Wszystkie użyte w niniejszej prezentacji inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są 
zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one 

ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Dostęp do 
prezentacji nie jest równoznaczny z przyznaniem licencji do korzystania ze znaków występujących w 

prezentacji. Korzystanie z nich może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela 
takich znaków. 

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTUDZIĘKUJEMY

730 015 500 
Kontakt@whitesand.pl


