PCO (profesjonalni organizatorzy konferencji)

Wsparcie ze strony profesjonalistów to klucz do sukcesu. Zapraszamy do współpracy z lokalnymi
firmami wyspecjalizowanymi w organizacji spotkań i konferencji.
Ogólnopolska lista organizatorów rekomendowanych przez Poland Convention Bureau jest dostępna
na stronie www.poland-convention.pl

The support from professionals is the key to success. We invite you to cooperate with local
companies specialising in meeting and conference organisation.
List of organizers recommended by Poland Convention Bureau available on the website
www.poland-convention.pl

Poznan Congress Center / Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel.: +48 61 869 21 31 | fax: +48 61 869 24 31 | sabrina.zymierska@mtp.pl | www.pcc.mtp.pl

INFO(PL): Poznań Congress Center to nowoczesne centrum kongresowe, wystawiennicze i
widowiskowo-sportowe. To Centrum Wielkich Możliwości, w ofercie którego znajdują się wszystkie
obiekty Międzynarodowych Targów Poznańskich.

INFO (EN): Poznań Congress Center is a modern congress, exhibition, sporting and entertainment
centre. It is a Great Opportunities Center offering all of the facilities of Międzynarodowe Targi

Poznańskie [Poznan International Fair].

Agora
ul. Żurawia 10/12, 60-860 Poznań
tel.: +48 61 842 70 94 | fax: +48 61 842 74 65 | www.agora-konferencje.pl |
biuro@agora-konferencje.pl

INFO(PL): Firma AGORA od 1993r. zajmuje się profesjonalną organizacją Konferencji i Zjazdów
Medycznych na terenie całego kraju.Mamy przyjemność współpracować z Profesorami,
Kierownikami poszczególnych Klinik AM, Towarzystwami Medycznymi oraz
firmami farmaceutycznymi i sprzętowymi.

INFO (ENG): Since 1993 AGORA is professional organization of medical conferences and congresses.
We have pleasure to work with professors, managers, pharmaceutical companies, hardware and
many others.

Relago

ul. Krzywińska 7, 60-114 Poznań

tel.: +48 61 832 55 00 | fax: +48 61 639 33 82 | www.relago.pl | biuro@relago.pl

INFO(PL): 13 lat w branży MICE, ponad 3000 zrealizowanych wydarzeń. Zapewniamy kompleksową

obsługę wydarzenia - na każdym etapie jego realizacji. Gwarantujemy niezapomniane wspomnienia
dla klientów. Kreujemy niepowtarzalne pomysły, tworzymy niekonwencjonalne scenariusze
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, specyfiki jego działalności i marki.

INFO(EN): 13 years in the MICE industry, more than 3,000 events. Full events service - at every
stage of its implementation. We guarantee unforgettable memories for customers, unique ideas,
unconventional scenarios tailored to individual customer needs, the specific nature of its business
and brand.

Flow events

ul. Brzask 10/213, 60-369 Poznań
tel.: +48 61 609 172 662 | www.flowevents.pl | biuro@flowevents.pl

INFO(PL): Oferujemy szeroki wybór imprez firmowych. Szukasz pomysłu na nietypową imprezę,
chcesz zmotywować swoich pracowników, a może powiedzieć „dziękuję” swoim najlepszym klientom?
Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie. Powiedz nam, co pragniesz osiągnąć dzięki imprezie,
konferencji, a my zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Znajdziemy idealne miejsce dla Twojego
firmowego spotkania, dostosowane do liczby gości i jego charakteru. Zadbamy, by zaproszone osoby
czuły się komfortowo i długo wspominały to wydarzenie. Mamy szeroką wiedzę na temat obiektów
konferencyjnych i hoteli zarówno w Polsce jak i zagranicą. Pracujemy tylko ze sprawdzonymi
partnerami, którzy od wielu lat na rynku potwierdzają swoją jakość i profesjonalizm.

INFO(EN): We offer a wide range of company events. Are you looking for a unique party idea?
Perhaps you wish to motivate your employees, or maybe you are searching for a way to say “thank
you” to your most valued clients? We will prepare for you an offer custom tailored to your needs. Tell
us what you wish to accomplish with the event or conference, and we will recommend you the
optimal solutions to do just that. We will find the perfect place for your company meeting,
appropriate for the number of guests and the meeting’s character. Our knowledge of available
conference sites and hotels, both in Poland and abroad, is extensive, and we only work with proven
partners with experience in the market that are known for their professionalism and quality of
service.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Rubież 46 61-612 Poznań

tel.: +48 61 827 97 28 | multibok@ppnt.poznan.pl | www.ppnt.poznan.pl

INFO(PL): Biuro Organizacji Konferencji PPNT realizuje konferencje, sympozja, jak i kongresy,
doradzając i wybierając dla naszych klientów najlepsze rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i
możliwości. Zajmujemy się przygotowywaniem planu wydarzenia, harmonogramu prac oraz budżetu,
a także obsługujemy rejestrację uczestników i wykonujemy rozliczenia finansowe wydarzeń. Ofertę
kierujemy zarówno do instytucji naukowych, jak i przedsiębiorców.

INFO (EN): The PPNT Conference Organisation Bureau is the organiser of conferences, symposia
and congresses, providing assistance and advice as well as selecting the best possible solutions to
our clients, tailored to their needs and capabilities. We provide preparation of the event plan, the
work schedule and the budget, as well as the operation of participant registration and the event’s
financial records. This offer is aimed at both scientific institutions and entrepreneurs.

Gradatim

ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel./fax: +48 61 814 65 14 | kom: +48 669 37 86 64 | www.gradatim-sympozja.pl |
office@gradatim-sympozja.pl

INFO(PL): Gradatim powstała w 2009 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na
profesjonalne usługi z zakresu organizacji konferencji, zjazdów, spotkań, sympozjów a także szkoleń
i spotkań integracyjnych.

INFO(EN): Gradatim was formed in 2009 in response to growing market demand for professional
services involving the organization of conferences, congresses, meetings and symposia, as well as
training and integration events.

Grupa TSO Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 112a, 60-649 Poznań
tel.: +48 656 99 99 | fax: +48 61 656 99 95 |
www.tso.pl | sekretariat@tso.pl

INFO(PL): Poprzez swoje ogromne doświadczenie oraz szerokie portfolio klientów posiadamy
umiejętność budowania relacji biznesowych i dostarczania najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie
projektów wsparcia sprzedaży i programów lojalnościowych. Opierając się na narzędziach
motywujących z sektora MICE oraz innych nagrodach wspierających tworzymy unikatowe na rynku
projekty zwiększające sprzedaż, jednocześnie działając na optymalizację kosztów.

Horizon Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań
tel.: +48 663 86 88 | fax: +48 61 849 98 20 | www.horizon-travel.pl |
szkolenia@horizon-travel.pl

INFO(PL): Zbliża się 20-lecie Waszej firmy i już nie możesz spać po nocach zastanawiając jak ugryźć
temat? Doroczna konferencja podsumowująca miniony rok za pasem a hotel jeszcze nie

wybrany? Nie przejmuj się! Chętnie zajmiemy się kompleksową organizacją tych uroczystości i wielu
innych z zakresu tematyki MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions). A jako PCO
(professional conference organizer) rekomendowany przez miasto Poznań posiadamy stosowne
doświadczenie i umiejętności aby sprostać Twoim wymaganiom.

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
tel.: +48 61 822 77 81 w. 201, 203, 204, 205 | www.termedia.pl | szkolenia@termedia.pl

