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Kim jesteśmy
Why Not TRAVEL to Państwa niezawodny partner w organizacji podróży służbowych. 
Jesteśmy liderem na polskim rynku turystycznym i od wielu lat utrzymujemy się w pierwszej 
piątce najlepszych agentów travelowych. Świadczymy usługi z zakresu rezerwacji hotelowych, 
sprzedaży biletów lotniczych, autokarowych i kolejowych, ubezpieczeń, organizacji MICE, 
pośrednictwa wizowego oraz wynajmu samolotów.

Dlaczego my
Poprzez kreatywne i fachowe podejście do realizowanych zleceń staliśmy się jednym z najbardziej preferowanych 
partnerów MICE wśród Klientów. Najwyższy poziom realizacji obsługiwanych przez nas eventów to wynik 
połączenia pasji z jaką pracujemy i pełnego zaangażowania całego zespołu. Klienci, doceniając profesjonalizm 
obsługi, powracają do nas z kolejnymi projektami.

Państwa zaufanie jest dla nas najwyższą wartością.

Czym jest MICE
Meetings, Incentives, Conferences, Events

Dział MICE zajmuje się organizacją wszystkich wydarzeń biznesowych i rezerwacją grupową. Niezależnie czy 
firma jest duża czy mała, wykwalifikowany zespół MICE pomoże zaprezentować sprzedawany produkt, zyskać 
nowych Klientów, umocnić relacje z obecnymi, przygotować event firmowy lub galę, zintegrować pracowników 
i wynagrodzić im trud włożony w ciężką pracę.
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M like MEETINGS

I  like INCENTIVESSpotkania biznesowe mogą mieć różny charakter, 
ale niezależnie od tego wszystkie wymagają 
starannego zaplanowania i organizacji. 
 
Trafny wybór lokalizacji, dbałość o szczegóły 
i koordynacja przebiegu zgodnie z planem może 
mieć wpływ na spodziewany efekt spotkania. 
 
Wsparcie MICE w organizacji zdejmie z Państwa 
ciężar wynikający z konieczności kreacji 
wydarzenia oraz dopilnowania, by wyeliminować 
wszystkie potencjalne problemy na czas. 

Brak wynajętej sali, zbyt mała liczba miejsc 
siedzących, zawodny catering czy zbyt wolny 

Internet nie zaskoczą już Państwa podczas 
ważnych wydarzeń. A Państwa uwaga skupi 

się tylko na negocjowaniu intratnego 
kontraktu z Klientem.

Wyjazdy Incentive są ważnym elementem 
cementującym zespół. Dbanie o dobre 
relacje pracowników i zapewnienie im 
wspólnych przeżyć podnosi efektywność 
czasu pracy. To także doskonały sposób 
na utrzymanie dobrych relacji z Klientami. 
 
Podwodna nurkowa przygoda w Mikronezji, rejs jachtem 
po Karaibach, wejście na K2, survival w Tajdze czy 
runmageddon na pustyni? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! 
Ale nasze programy zawsze szyjemy na miarę Państwa 
potrzeb, tak by sprostały one właśnie Państwa oczekiwaniom. 
 
Dlatego, równie sprawnie, zorganizujemy wyjazdy ekstremalne, jak 
i klasyczne zwiedzanie, wzmocnimy pracę zespołu, angażując go 
w unikalną grę teambuildingową, zbudujemy razem pasiekę i posadzimy 
drzewa. Odwiedzimy najdalsze zakątki Ziemi lub zaaranżujemy świetną 
zabawę kilka kroków od firmy.
 
Nasza kreatywność sprawi, iż wyjazdy motywacyjne będą napędem rozwoju 
całych zespołów, jak i poszczególnych pracowników, u których wzmocni się 
zaangażowanie w zdobywanie wspólnych celów firmy.



C like CONFERENCES
E like EVENTS

Międzynarodowe kongresy, targi branżowe, różnego typu 
konferencje i szkolenia to nasza codzienność. Wieloletnia 
współpraca z kontrahentami na całym świecie pozwala 

nam na utrzymanie wysokiej jakości usług przy relatywnie 
niskiej cenie.
 

Organizacja i obsługa konferencji to odpowiedzialne 
i bardzo czasochłonne zadanie. Wymaga wiedzy 

i doświadczenia, którym dysponujemy. Zaplanujemy to 
wydarzenie od agendy po kolor serwetek. Dopniemy 
każdy szczegół, wyeliminujemy potencjalne 
zagrożenia, a także zapobiegniemy możliwym 
kryzysom. Zapewnimy dogodną lokalizację, 
odpowiedni sprzęt, aranżację wnętrz, muzykę, 

światła, catering, a nawet rozrywkę.

Sprawimy, że Państwa wydarzenie zostanie 
zauważone.

Specjalizujemy się w organizacji 
ważnych wydarzeń biznesowych. Duże 
gale, wyjątkowe jubileusze, imprezy 
świąteczne i integracyjne, eventy promocyjne, 
pikniki, koncerty- tworzymy wyjątkowe 
chwile firmy w niezapomnianej oprawie. 
 
Każde wydarzenie skrupulatnie projektujemy od 
podstaw. Zaczynamy od myśli przewodniej, która 
pokazuje charakter imprezy. Pomagamy wybrać 
miejsce, dekoracje i menu. Proponujemy gry i piszemy 
scenariusze. Dobieramy aranżację artystyczną i rozrywkową. 
Tworzymy spójną koncepcję całego eventu. Negocjujemy 
umowy, pilnujemy terminów i dbamy o wyznaczony 
budżet. Czuwamy nad logistyką i przebiegiem wydarzenia. 
 
Odciążymy Państwa z trudów koordynacji elementów składowych. 
Zadbamy o to, aby każdy szczegół był dopracowany.
 
Współpraca z nami daje Państwu gwarancję przeprowadzenia imprezy na 
najwyższym poziomie.


