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Zeskanuj mnie,

a dowiesz się więcej

Agencji eventowych oraz indywidualnych organizatorów wydarzeń, którzy chcą zrealizować 
w wyjątkowy sposób czas na wydarzeniach osobom przybyłym wraz z dziećm. Dlatego jeśli reali-
zujesz wydarzenia dla firm, instytucji, a przede wszystkim branży HoReCa, Mini Brain Academy 
godnie uzupełni Twoją ofertę. Zapewnimy niezapomniane wrażenia uczestnikom każdego wyda-
rzenia, które potwierdzone są licznymi pozytywnymi opiniami na temat naszych realizacji.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas realizacji ponad 2 200 
wydarzeń dla różnych grup klientów, dlatego zapewniamy rozrywkę dla 
dzieci i dorosłych w wielokrotnie sprawdzony przez na spsób.
Dysponujemy dużą ilością sprawdzonych scenariuszy realizacji wydarzeń 
oraz zapleczem z licznymi akcesoriami.
Mini Brain Academy to rzetelna firma, posiadająca ubezpieczenie OC. 
Wszyscy nasi Animatorzy przeszkoleni są z udzielania pierwszej pomocy.

Impreza w stylu lat 70, Hawajskie Party, a może 
tematyka bardziej bajkowa, jak Alicja w Krainie 
Czarów? Dla nas to nie problem, a kolejne wyzwanie!

Dzięki wzbogaceniu oferty o nasze umiejętności i doświadczene 
Twoja agencja pozyska więcej klientów i osiągnie lepsze wyniki! 
Pomagamy w realizacji wydarzeń, które mają wpływ na atmos-
ferę w miejscu pracy jak i w domu. Często efektem współpracy z 
nami jest lepsze poznanie się pracowników i wzmocnienie więzi 
zespołu, co przekłada się na zadowolenie i sukcesy w firmie.



Proponowane formy współpracy

Warto wiedzieć!

„Brain”„Mini”

Mini Brain Academy
ul. Krośnieńska 2U/4, 35-505 Rzeszów

minibrain.pl+48 796 798 335 agencja@minibrain.pl

WYBIERZ GOTOWE ROZWIĄZANIA
I OTRZYMAJ SPERSONALIZOWANĄ OFERTĘ

 Odwiedź naszą stronę internetową i wybierz 
interesujące Cię pozycję z animacji, atrakcji

i warsztatów.

Zapewniamy zabawę i edu-
kację dla dzieci na najwyż-
szym poziomie. Zajęcia 
prowadzone są przez profe-
sjonalnych Animatorów          
z doświadczeniem i umiejęt-
nym podejściem do pociech. 
Opracowane przez nas 
animacje bawią, uczą, 
wychowują oraz są bez-
pieczne nawet dla najmłod-
szych dzieci.

Podczas naszej pracy wyko-
rzystujemy urządzenia, akce-
soria, kosmetyki posiadające 
certyfikaty i atesty, a więc 
bezpieczne dla zdrowia 
dzieci i środowiska. Dyspo-
nujemy różnymi urządzenia-
mi m.in. wytwornicą dymu 
ciężkiego, śniegu, baniek; 
lampą dyskotekową i UV, 
kijkami do baniek XXL, 
żywymi maskotkami, urzą-
dzeniami do slime i koloro-
wych przypinek.

PRZEDSTAW SWOJE OCZEKIWANIA,
A MY ZAPREZENTUJEMY ROZWIĄZANIE

Opisz planowane działania podczas wydarzenia,
a przedstawimy Ci indywidualną propozycję

realizacji we wskazanym miejscu.

Rozpocznij współpracę z jedną z najlepszych agencji eventowych dla dzieci w Polsce!
Skontaktuj się z nami, a dowiesz się więcej o oferowanych przez nas formach współpracy.

Zapewniamy: prowadzących Wodzirejów, profesjonalnych Animatorów dla dzieci i osób dorosłych, 
światła dyskotekowe, mobilne nagłośnienie, żywe maskotki, wytwornice dymu, śniegu, baniek, oraz 
inne liczne akcesoria do realizacji animacji i warsztatów. Sprawdź naszą ofertę online:

atrakcje.minibrain.planimacje.minibrain.pl warsztaty.minibrain.pl

Nasz zespół obecnie znajdu-
je się w czołówce najlep-
szych animatorów w Polsce, 
a Mini Brain Academy to 
legalnie działająca firma 
posiadająca niezbędne 
certyfikaty i ubezpieczenie 
OC na 1 mln zł.
Na zrealizowane przez nas 
animacje i warsztaty wysta-
wiamy rachunki i faktury 
VAT.


