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Dlaczego warto?
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dla Instytucji
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Zeskanuj mnie,

a dowiesz się więcej

Reprezentujesz urząd, fundację, stowarzyszenie, a może bibliotekę? W najbliższym czasie planu-
jesz zorganizować wydarzenie, na którym gośćmi będą dzieci? A może potrzebujesz wsparcia
w kompleksowej organizacji i zapewnieniu opieki najmłodszym? Mini Brain Academy zapewni 
atrakcje dla dzieci w każdym wieku, a także dorosłych. Realizujemy niecodzienne rozwiązania, jak 
też wystrzałowe gry i zabawy ruchowe czy integracyjne. Koniecznie sprawdź nasze realizacje!

Jeśli chcesz, aby wydarzenie zostało docenione i pozytywnie zapamiętane,
a dzieci spędziły czas na fantastycznej zabawie, to współpraca z nami na 
pewno okaże się dobrą decyzją.
Dysponujemy licznym, branżowym sprzętem oraz różnymi gadżetami, 
dzięki którym dobry humor i uśmiech towarzyszy dzieciom przez cały czas.
Używamy odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska środków, 
które nie uczulają, a jednocześnie dają gwarancję świetnej zabawy.

Obecnie kluczowym elementem kreowania wize-
runku instytucji są spotkania oraz imprezy, na które 
zapraszani są pracownicy z całymi rodzinami.

Wielokrotnie współpracowaliśmy z różnymi instytucjami pod-
czas pikników rodzinnych, akcji czytelniczych, promocji marki 
i nowych produktów, czy też w trakcie otwierania nowych urzę-
dów. Każde wydarzenie zostało docenione pod względem 
atrakcji dzięki naszym Animatorom, którzy zapewnili dzieciom i 
dorosłym atrakcje wizualne, jak i zajęcia pełne ruchu.



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.

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

„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.

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.


