
ŚLEDZIK FIRMOWY 
Z KLUBEM KOMEDIOWYM



Na żywo i
hybrydowo…

albo zupełnie online!



Co proponujemy ?

1. Spektakl szyty
na miarę –
na żywo lub online 
Zbierzemy od Was informacje dotyczące
firmy, które w komediowy sposób
wykorzystamy w spektaklu. Oprócz
waloru rozrywkowego, zyska on walor
merytoryczny, dzięki czemu zrobi
większe wrażenie na pracownikach i
wzbudzi ich zaangażowanie.

KOSZT: 12 000 PLN NETTO

2. Spektakl impro 
“Wigilia na wesoło”–
na żywo lub online
Czyli po prostu fajny, świąteczny
spektakl dla Twojej firmy. 

Specjał świąteczny w wybornym, 
wigilijnym formacie. 

KOSZT: 9000 PLN NETTO

3. Spektakl z 
repertuaru Klubu
Na żywo lub online 

Zagramy coś z naszego
repertuaru Rozmowa o prace, 
Żony Wilanowa albo Musical 
improwizowany

KOSZT: 8000 PLN  NETTO



Spektakl szyty
na miarę –
Na żywo lub online
Klub Komediowy proponuje Spektakl uszyty
na Świąteczną miarę!

Zbierzemy szczegółowe informacje o Twoim
zespole. O firmowych zwyczajach, o 
charakterystycznych kontekstach i
tradycjach, o samej branży i jej
charakterystyce. Poznamy Wasz
wewnętrzny słowniczek, slang jakim się
posługujecie. A co zrobimy z tymi
informacjami? Zgrabnie wpleciemy je w 
improwizowany spektakl stworzony
specjalnie dla Was.

Miejsce: Jedna z naszych dwóch lokalizacji -
lub przestrzeń wirtualna :)

Czas: 45-50 minut

Wersja na żywo lub online: 

Cena: 12 000  PLN netto



Spektakl impro 

“Wigilia na wesoło”–

na żywo lub online

Najgorsze prezenty pod choinkę ever, 
pierwsze święta spędzone u rodziny Twojej
dziewczyny… i wiele innych znanych nam
wszystkim okołoświątecznych wątków-
czyli wigilijne historie spięte w luźny, 
format spektaklu impro dla Twojej firmy. 

Miejsce: Jedna z naszych trzech lokalizacji -
lub przestrzeń wirtualna :)

Czas: 45-50 minut

Cena: 9 000 PLN netto



Spektakl z repertuaru
Klubu Komediowego –
Na żywo lub online

Zagramy coś z naszego repertuaru
Rozmowa o prace, Żony Wilanowa ,  
albo Musical improwizowany! 

Możemy dla Was zagrać na żywo lub
online! 

W tej niestabilnej, pandemicznej
rzeczywistości online to pewniak - także
rozmawiajmy! 

Udowodnimy Wam, że te onlajny nie
takie straszne ;) 

Streaming online “Tinder Impro Party”

Fragmenty: Na rybach
Cena: 8 000 PLN netto

https://www.facebook.com/KlubKomediowy/videos/367243911382266


Vouchery do Klubu Komediowego
Nie masz pomysłu, co (poza
bonami Sodexo) dać pracownikom
i klientom z okazji tegorocznych
świąt? 
Podaruj vouchery do Klubu
Komediowego – prezent, który nie
tylko ucieszy, ale i rozśmieszy.

Voucher to otwarty bilet dla 2 osób.
Można go wykorzystać na dowolny
spektakl do końca 2022 roku.

Ceny voucherów:
0 – 20 szt. – 80 zł/szt.
21 – 50 szt. – 75 zł/szt.
51 – 80 szt. – 70 zł//szt.
81 – trylion szt. – 65 zł /szt.



Współpracowaliśmy z



Kontakt:

Zosia Malinowska

zosia@komediowy.pl
+48 791 792 045

mailto:zosia@komediowy.pl

