


Whitesand to butikowa agencja eventowa, 
która pomaga markom wzrastać , rozwijać się  
i tworzyć wyjątkowy wizerunek.  
Mówiąc prościej,  jesteśmy młodym  
i energicznym, ale doświadczonym zespołem, 
który tworzy strategiczne eventy.  
Wśród nich: spotkania marketingowe, 
gale, konferencje, pikniki, imprezy firmowe  
i integracyjne. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie 
Klient potrzebuje stworzyć więź z ludźmi.  

Staramy się wychodzić poza ramy i uciekać 
od schematów. Dbając o każdy detal  
i wykorzystując nasze doświadczenie, 
tworzymy niepowtarzalną atmosferę , 
zapewniając komfort i spokój organizatorom, 
a gościom niezapomniane wrażenia.  
Nie boimy się przekraczania granic - 
w przenośni i dosłownie, bo z naszymi 
projektami wychodzimy poza granice naszego 
kraju. 

Naszą praktyką jest granie do jednej bramki. 
Jesteśmy utalentowanymi i pełnymi pasji 
zawodnikami, ekspertami w branży 
eventowej, których celem  jest zadowolenie  
i sukces Klienta. Nasz team składa się ze 
specjalistów w produkcji dużych i małych 
wydarzeń , kreatywnych z pomysłowymi 
głowami oraz strategów, którzy panują nad 
logistyką i budżetami.  

Jeśli chcesz, aby nasza zajawka do eventów  
i energia, z jaką pracujemy nie ominęła 
również i Twojej firmy, spotkaj się z nami!



MARTA KAJA ŁUKASZ

MICHAŁ SZYMON PIOTR
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Zamiast pisać banały lub przedstawiać 
się w superlatywach, jesteśmy gotowi, 
by pokazać, jak niemożliwe staje się 
możliwym.  
Uważamy, że nasze projekty, które 
powstały podczas wielu 
elektryzujących burz mózgów, mówią 
same za siebie, ponieważ mają wspólny 
cel. Stworzyliśmy je dla ludzi i firm,  
z myślą o podkreśleniu wartości marki.  

Poznajcie główne założenia naszych 
projektów, a o szczegółach  
i nowych wyzwaniach chętnie 
opowiemy podczas spotkania.





4 dni pełnej mobilizacji, realizacji mnóstwa 
spotkań dla naszego Klienta, budowania 
scenografii w dwóch różnych wielkich 
przestrzeniach - MCK Katowice oraz Szyb 
Wilsona, organizacji tradycyjnych obchodów 
Barbórki, począwszy od Mszy Świętej, 
przemarszu i uroczystej Akademii.  
Wszystko zakończone wieczorną Galą  
z koncertem Dżemu i wieloma innymi 
atrakcjami. 

Polska  
Spółka  
Gazownictwa
Barbórka Centralna







Piątkowy wieczór w połowie września. 
Centrum Warszawy. 
Od świtu działaliśmy, by wykreować 
najgorętszą noc, a to wszystko dla naszego 
Klienta, który bardzo chciał #keepupsummer. 
Nieskromnie powiemy, że atmosfera była 
gorąca, niczym w środku lata - więc chyba 
się udało! 

CBRE
Keep Up Summer







Podczas 15 lat swojej działalności Lotos 
Asfalt wprowadziło nowe wartości  
- a wśród nich dbanie o środowisko w około 
nas. Nie mogliśmy tej ważnej wartości 
pominąć tworząc galę 15 lecia. Scenę 
wysłoniliśmy zielonymi roślinami, a na 
stołach pojawił się mech, szyszki i paprocie. 
Wszystko utrzymane było w eko klimacie. 
Ponadto wszystkie atrakcje były iście 
magiczne! Czarujący głos wokalistki, show 
iluzjonisty i zaklinacz czasu - portrecista! A 
wszystko działo się w pięknych 
okolicznościach przyrody, nad samym 
jeziorem Jeziorak. 

Lotos Asfalt
15-lecie





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! 

Medtronic
Annual Meeting 2018







Mazury, Leśne Arboretum - to tam zabraliśmy po raz kolejny ponad 100 
osób, by podjąć się działań CSR, ale też wypocząć i zintegrować się! 

Tym razem pracownicy Demant pomagali rewitalizować i budować nowe 
sprzęty znajdujące się na terenie Leśnego Arboretum* w Kudypach. Finalnie 
wybudowane zostały nowe ławki i kosze, tablice informacyjne, plac zabaw, 
a także tunel z wierzby energetycznej, odrestaurowane zostało tzw. gazibo, 
uprzątnięty został teren Arboretum. 

Na leśnej polanie uczestnicy mieli do dyspozycji boisko do siatkówki, 
badmintona, strefę chillout, caterignową z przekąskami oraz z lunchem. 

Następny dzień rozpoczął się na spokojnie. Każdy mógł wybrać coś dla 
siebie - kajaki, rowery wodne, joga... Na lunch pracownicy Demant zabrani 
zostali znów do Arboretum, gdzie odbyło się wspólne gotowanie na polanie, 
które poprowadził znany szef kuchni - Jurek Sobieniak!  

Po lunchu odpoczynek, warsztaty z robienia wianków, gry! Czego chcieć 
więcej? 

*Arboretum to ogród botaniczny, który kolekcjonuje rośliny drzewiaste w 
celu ukazania ich piękna i różnorodności, zajmuje się także prowadzeniem 
badań naukowych i edukacją przyrodniczą .  

Demant
Wyjazd Integracyjny CSR









Spektakl Piloci, rozdanie nagród, prezentacja  
z podsumowaniem dotychczasowych sukcesów 
oraz elegancki bankiet  
- to i wiele innych rzeczy przygotowaliśmy na 
zlecenie Generali z okazji jubileuszu 20-lecia 
firmy.  
W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 osób  
z Polski i zagranicy. 
 

Generali
20-lecie







Barbórka to ważne i podniosłe wydarzenie,  
a zarazem pełna radości zabawa i moc 
świętowania.  
 
W Hotelu Novotel w Poznaniu odtworzyliśmy 
tradycyjne świętowanie Barbórkowe. 
Nie zabrakło części oficjalnej, odznaczeń , Mszy 
Świętej w pobliskim Kościele,  
a także tradycyjnych zabaw Barbórkowych.  
Zwieńczeniem uroczystości był koncert zespołu 
Zakopower.  

PGNiG
Barbórka





Wprowadzenie produktu na rynek to nie 
lada wyzwanie dla producentów.  
 
Z przyjemnością wsparliśmy British 
American Tobacco właśnie we 
wprowadzeniu ich produktu na polski rynek 
oraz w ciekawy i nietypowy sposób 
zaprezentowanie go pracownikom firmy.  
Oprócz części launchowej goście mieli 
okazję posłuchać koncertu Bovskiej, zrobić 
personalizowane grawerowanie na swoich 
własnym produkcie oraz zagrać w grę VR 
stworzoną pod produkt.  

British  
American  
Tobacco
Launch





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. 

HRS
Konferencja





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!

PCO
Piknik Rodzinny





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 .

CIECH
Otwarcie magazynu





Coroczne 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.

Medtronic
NBP Kick Off Meeting FY18





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.

Wrigley
20 urodziny fabryki







Dizajn w stylu Le Corbusiera przenieśliśmy 
do 100 metrowej powierzchni, którą 
zaaranżowaliśmy na wystawę premium 
zegarków oraz na kawiarnię .  
Przestrzeń wyróżniała się kreatywną prostotą  
i nietypowym pomysłem wśród innych 
wystawców targów Warsaw Home.

RADO
Targi









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.

Chloé
Love Story





Stoisko dla PKP Cargo, które 
zaprojektowaliśmy i obsługiwaliśmy na 
międzynarodowych targach logistyki, 
mobilności, IT i zarządzania systemami 
zaopatrzenia „Transport Logistic 2019”  
w Monachium. 
Niezliczona ilość godzin projektowania, 
prawie tydzień montażu stoiska, ale warto 
dla takiego efektu!

PKP Cargo
Monachium







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





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.

Imagineering 
The  
future
BOAT





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.

Ambasada 
Królestwa 
Tajlandii
Festwial Tajski





British  
American  
Tobacco

Po sukcesie launchu nowego produktu British 
American Tobacco, zorganizowaliśmy wyjątkowe  
i niestandardowe wydarzenie - prawdziwą domówkę! 
  
Na imprezę zaprosiliśmy znanych infulencerów oraz 
gwiazdy polskiego showbiznesu. Specjalnie dla nich 
drinki serwowali nagradzani barmani, a za kuchnię 
odpowiadał Filip Głodek, personal chef znany z 
programu „Cool 
Turyści” (transmitowanego przez Discovery Channel).  

O walory słuchowe zadbało szereg znanych artystów 
- Flirtini, Princess Rap.  
  
Goście czuli się jak na prawdziwej domówce!  

Domówka dla influenserów



Br!i" 
American 
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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.



730 015 500 
Kontakt@whitesand.pl


