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Zeskanuj mnie,

a dowiesz się więcej

Mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw i korporacji. Nie ważne, jaki typ działalności 
prowadzisz. Ważne, że dbasz o swoich pracowników i podczas realizowanego wydarzenia chcesz 
zapewnić rozrywkę, która ucieszy dzieci, rodziców, jak i starsze osoby. W ramach współpracy 
proponujemy gotowe pakiety, jak i realizację pomysłu, zgodnego z misją czy polityką firmy.  Nasi 
animatorzy z pasją i pełnym profesjonalizmem uczestniczą w każdym realizowanym wydarzeniu.

Wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez firmowych pod kątem 
atrakcji dla dzieci, dorosłych i starszych sprawia, że wiemy, które rozrywki, 
animacje oraz warsztaty sprawdzą się najlepiej.
Zawsze korzystamy z profesjonalnego sprzętu i gadżetów dla animatorów. 
Używamy odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska środków, 
które nie uczulają, a jednocześnie dają gwarancję świetnej zabawy.
Realizując wydarzenie z udziałem naszych Animatorów, masz pewność, że 
marka Twojej Firmy zostanie pozytywnie zapamiętana na długi czas. 

Coraz częściej przedsiębiorstwa podczas wydarzeń, 
zapraszają nie tylko pracowników, ale także ich 
dzieci i rodziny do wspólnego spędzania czasu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapewniamy komplekso-
wą współpracę przy realizacji imprez firmowych, konferencji, 
pikników biznesowych czy spotkań integracyjnych. Organizuje-
my fantastyczne gry i zabawy szczególnie dla najmłodszych 
gości, którym w dzisiejszych czasach należy zapewnić rozryw-
kę, na tak samo wysokim poziomie, jak dla dorosłych.



Proponowane formy współpracy

Warto wiedzieć!
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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-
dzenia do slime i kolorowych 
przypinek.

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.

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.

„Brain”„Mini”
WYBIERZ GOTOWE ROZWIĄZANIA

I OTRZYMAJ SPERSONALIZOWANĄ OFERTĘ

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

i warsztatów.

PRZEDSTAW SWOJE OCZEKIWANIA,
A MY ZAPREZENTUJEMY ROZWIĄZANIE

Opisz planowane działania podczas wydarzenia,
a przedstawimy Ci indywidualną propozycję

realizacji we wskazanym miejscu.

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


