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Prestiżowe konferencje, targi i spotkania biznesowe. Zadbamy o wizerunek Twojej firmy

Kompleksowa organizacja eventów firmowych. Poznaj naszą ofertę

Doświadczenie poparte sukcesami. Współpracujemy z największymi firmami i instytucjami 
publicznymi

Możesz na nas polegać. Imprezy masowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

<strona główna>

Koncerty, konferencje, targi, imprezy firmowe – od niemal 20 lat gromadzimy doświadczenie w 
organizowaniu indoorowych i outdoorowych wydarzeń: od spektakularnych imprez o charakterze 
masowym: koncertów czy pokazów artystycznych, przez branżowe konferencje i spotkania 
biznesowe, aż po kameralne eventy firmowe. Naszą specjalnością są także imprezy sportowe, które
od startu aż po samą metę wywołują pozytywne emocje.

Udany event to jednak nie tylko fantastyczna zabawa, ale przede wszystkim profesjonalizm, który 
organizatorom zapewnia spokój, a uczestnikom bezpieczeństwo. Organizacja eventów we 
współpracy z naszą firmą ma charakter kompleksowy. Nasza agencja eventowa jest z Tobą od 
samego początku, oferując pomoc na każdym etapie planowania wydarzenia, poprzez jego 
realizację, aż po rozliczenie poniesionych kosztów. Aktywnie słuchamy Twoich pomysłów, 
jednocześnie udzielając rad i dzieląc się inspiracjami. Dzięki temu każde wydarzenie potrafimy 
doprowadzić do szczęśliwego finału!

W branży eventowej funkcjonujemy od 2001 roku. Przez te lata udało nam się zbudować szeroką 
bazę partnerów, dostawców, animatorów oraz atrakcji, które towarzyszą nam podczas organizacji 
niecodziennych eventów. Wspólnie tworzymy wydarzenia spełniające najwyższe standardy jakości 
i bezpieczeństwa, a nasze portfolio potwierdza, że Potris to agencja eventowa, której można 
zaufać. Do tej pory współpracowaliśmy m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Kancelariami Sejmu i 
Senatu oraz firmami takimi jak PZU, Telekomunikacja Polska S. A., Orange Polska, Enea 
Wytwarzanie S. A., Poczta Polska, PKO Bank Polski, Generali, Aviva czy PGNiG. Posiadamy także
stałe grono partnerów biznesowych oraz instytucji publicznych, od lat wyrażających zadowolenie z 
naszych usług.

<zakładka: Eventy>

W Potris doskonale wiemy, jak duże znaczenie dla budowania wizerunku firmy może mieć dobrze 
zorganizowany event. Jako profesjonalna agencja eventowa dokładamy wszelkich starań, aby 
zachować jak najwyższą jakość oferowanych usług w oparciu o inspirujące pomysły. 

Działamy z pomysłem! Kreatywna agencja eventowa – Warszawa

Podstawą każdego wydarzenia jest unikalny i kreatywny scenariusz, dzięki któremu impreza 
nabiera niepowtarzalnego klimatu. Nie ma lepszego sposobu, aby dać się zapamiętać. Dlatego w 
Potris dokładamy wszelkich starań, aby każde z wydarzeń realizowanych przez naszą agencję 
eventową w Warszawie i na terenie całego kraju stało się niezapomnianym przeżyciem dla 
uczestników oraz najlepszą wizytówką dla naszego klienta. 



Outdoor i organizacja imprez masowych

Zaawansowana technologia eventowa oraz rozbudowane zaplecze sprzętowe pozwala nam na 
organizowanie prestiżowych eventów plenerowych: koncertów, festynów, pikników z pokazami 
scenicznymi. Wiele spośród wydarzeń, które organizuje nasza agencja eventowa, ma charakter 
masowy. Dokładnie znamy obowiązujące przepisy, a zorganizowanie sprawnie przebiegającej 
imprezy, która jednocześnie uwzględni wszelkie obowiązujące regulacje prawne, nie stanowi dla 
nas problemu. 

Eventy firmowe indoor i wydarzenia dla dzieci

Świetnie czujemy się także w organizacji eventów typu indoor. Na swoim koncie mamy wiele 
targów, konferencji czy jubileuszy firmowych, których realizacja zakończyła się sukcesem. W 
przygotowaniu prestiżowych imprez ogromnie pomaga nam bogate zaplecze maszyn, urządzeń i 
akcesoriów eventowych. Naszym klientom oferujemy nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także 
wykwalifikowany zespół fachowców, który zadba o profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo. 

Uwielbiamy wyzwania, o czym świadczy odwaga w realizowaniu nawet najbardziej 
niestandardowych imprez, a także zamiłowanie do wydarzeń sportowych. Przedsiębiorstwo 
Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Potris to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych w 
organizacji imprez sportowych agencji eventowych w Warszawie. Zawody, turnieje czy olimpiady
sportowe wsparte naszym programem i niebanalnymi atrakcjami to świetny sposób na integrację 
zespołu czy promocję zdrowego stylu życia.

Poszukujesz zaufanego partnera, który pomoże Ci w zorganizowaniu profesjonalnego eventu? 
Skontaktuj się z nami!
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