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MATERIAŁ PRASOWY ART KOWALIK 

 

Agencja Art Kowalik działa od 1997 roku. Specjalizuje się w organizacji i produkcji dużych 

wydarzeń dla klientów korporacyjnych. Realizuje m.in. konferencje, firmowe spotkania 
integracyjne, eventy jubileuszowe i kulturalne oraz uroczyste gale. Organizuje otwarcia 
obiektów i prezentacje produktów. Art Kowalik oferuje produkcję zarówno wydarzeń 
plenerowych, np. koncertów gwiazd estrady i pikników firmowych, jak i eventów w obiektach 
zamkniętych: halach widowiskowych, hotelach oraz centrach konferencyjno-wystawienniczych.  

Art Kowalik zapewnia obsługę eventów w ramach autorskiego systemu elektronicznej rejestracji 
uczestników, Event2mail. Event2mail umożliwia zarządzanie takimi etapami wydarzenia, jak 
zaproszenie, potwierdzenie rejestracji, generowanie wejściówek, kontrola check-in, a także 
dostarcza kompleksowe raporty frekwencji i aktywności uczestników. 

Agencja posiada własne studio graficzne, w którym powstaje profesjonalna scenografia 
eventowa. Realistyczne wizualizacje pozwalają klientowi zapoznać się ze szczegółami scenografii 
przed rozpoczęciem wydarzenia. Klient może być pewien, że oprawa wizualna eventu będzie 
odpowiadać tej, którą mu wcześniej zaprezentowano. 

Art Kowalik oferuje usługi Event2mail oraz projektowania i realizacji scenografii również 
klientom, dla których nie organizuje eventów. 

W swoich produkcjach Art Kowalik wykorzystuje najnowsze technologie i wysokiej klasy sprzęt. 
Klientom oferuje takie nowoczesne rozwiązania, jak wielkoformatowe projekcje multimedialne i 
prezentacje na ekranach diodowych oraz projekcyjnych. Agencja zapewnia optymalnie 

dostosowane oświetlenie ruchome, efektowe i architektoniczne. Dopełnienie całości stanowią 
odpowiednio dobrane systemy audio. 

Agencja Art Kowalik była odpowiedzialna za organizację takich wydarzeń, jak: 

 gala wieńcząca Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Sopot 2014, 

 seria eventów związanych z wpłynięciem do gdańskiego portu największego statku 
świata, kontenerowca Maersk Triple-E, 

 premiera samolotu Boeing 787 Dreamliner w Polsce,  

 prezentacja zespołu rajdowego LOTOS Rally Team, 

 jubileusz 90-lecia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. 
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Agencja współpracuje z firmami, instytucjami państwowymi i urzędami miast. Realizowała 
zlecenia m.in. dla Gdańska, Gdyni i Kołobrzegu. Z sukcesem zorganizowała eventy dla takich 
znaczących marek, jak:  

 Bank BPH 

 Bank Millennium 

 Bosch 

 Fakro 

 Grupa LOTOS 

 Grupa Żywiec 

 Maersk Line 

 Polskie Linie Lotnicze LOT 

 Thompson Reuters 

 

 


