
 

Arpres  Promotion - kompleksowa obsługa w zakresie organizacji imprez integracyjnych, zlotów i pikników 

                      militarnych , imprez tematycznych, efektów specjalnych i  widowisk pirotechnicznych  

 

Szanowni Państwo! 

 

 Istniejemy na rynku od ponad ośmiu lat i 
naszym priorytetowym założeniem jest 
dostarczanie uczestnikom naszych imprez, 
profesjonalnie zorganizowanej, szeroko 
pojętej rozrywki.   

  

 Możliwości naszych firm pozwalają na 
kompleksową organizację zarówno 
muzycznych widowisk - scenicznych i 
plenerowych, jak i imprez promocyjnych lub 
integracyjnych o każdym charakterze!  

 W całości  przygotowujemy koncerty 
gwiazd polskiej estrady, zloty militarne, 
pikniki, integracyjne imprezy tematyczne  
oraz  widowiska pirotechniczne. 

 

 Bogate doświadczenie oraz pomyślnie 
układająca się współpraca, pozwoliły nam 
na zorganizowanie, do dnia dzisiejszego, 
kilkudziesięciu imprez i niemal 300 
pokazów pirotechnicznych.  Naszą  
największą produkcją jest 
Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Militarnych-cykliczna impreza  
odbywająca się od ośmiu lat na 
Darłowskiej Patelni. 
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Coraz bliżej Święta… 

Święta Bożego Narodzenia to magiczny, wyjątkowy czas. Święty Mikołaj, choinka, kolędy, oczekiwanie na pierwszą 

gwiazdkę, prezenty - tworzą niezwykłą atmosferę. Taką atmosferę stara się dzisiaj stworzyć każda firma, sklep, 

centrum handlowe. Dla jednych jest to przyjemne i spokojne podsumowanie kończącego się roku roku, dla innych 

czas ostatnich nerwowych działań w pracy. Grudzień najlepiej wykorzystać do realizacji końcowych zadań 

promocyjnych w firmie oraz zdobycia sympatii klienta przez zastosowanie przeróżnych metod komunikacji 

świątecznej. W jaki sposób wykorzystać te możliwości, tak aby klient dobrze Cię zapamiętał? 

Odpowiedź znajduje się w niniejszej broszurze. 









Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie dekoracji,  jak również 
organizowaniu świątecznych imprez w centrach handlowych. Posiadamy 
największy wachlarz świątecznych dekoracji. Planowanie i ostateczne decyzje 
dotyczące aranżacji świątecznych w galerii przypadają zazwyczaj na 
miesiącach wrzesieo-październik, sama zaś instalacja trwa ok 2 tyg. i kooczy 
się z reguły na 6 grudnia. 

 







W naszych galeriach handlowych stosujemy 
już od kilku lat dekoracje typu diorama 
(przedstawiające domek św. Mikołaja albo 
krajobraz)  jako punkt główny wystroju galerii.  
Jest to punkt w którym odbywają się 
wszystkie eventy dotyczące świąt. Drugim 
ważnym punktem naszych galerii jest 15m 
stożek- choinka ozdobiony 12 tyś. punktów 
świetlnych. Dodatkowe aranżacje to przede 
wszystkim iluminacje świetlne na całej 
powierzchni galerii (głównie sznury, kule, i 
kotary świetlne) przeplatane ozdobami 
świątecznymi ( łaocuchy, sztuczne świerki, 
wielkie bombki choinkowe). W zeszłym roku 
zastosowaliśmy dużego formatu kolorowe 
opakowania prezentów podwieszane do 
sufitu. Ponieważ był to temat wiodący 
również i na oraz pod choinką musiały się one 
znaleźd. We wszystkich naszych galeriach 
korzystamy z dużych dekoracji typu diorama, 
które stanowią wyróżnik pośród innych 
świątecznych dekoracji. W tym roku głównym 
elementem wiodącym świątecznych dekoracji 
będzie śnieg, śnieżne bałwany – dekoracje 
które pojawią się w kilku głównych punktach 
naszej galerii. 







Staramy się aby nasze aranżacje świąteczne zwróciły uwagę, trafiały w gusta 
zarówno dzieci jak i dorosłych oraz nawiązywały do naszych świątecznych 
tradycji. Dekoracje w naszych galeriach co roku są niepowtarzalne i 
przygotowane tak aby zaskakiwały naszych klientów. Szczególnie w okresie 
świątecznym zwracana jest uwaga klientów na wystrój galerii i często 
porównywana z innymi miejscami handlowymi. Galerie handlowe stały się 
miejscem, które skupia ludzi nie tylko w celu handlowym, lecz również w celu 
spotkao towarzyskich , wyjśd rodzinnych i innych imprez kulturalnych , wobec 
czego oczekiwaniem odwiedzających ją klientów jest zaspokajanie ich tradycji 
ozdabiania galerii wewnątrz podczas świąt.  

 









Każdy z nas lubi czasem wracad do wspomnieo kiedy to byliśmy dziedmi. W mieszkaniu 
unosi się zapach choinki i przygotowywanych potraw. Wyczekiwanie na pierwszą 
gwiazdkę oraz na wizytę grubego pana który rozdaje prezenty było chyba najbardziej 
ekscytujące. Święta Bożego Narodzenia to czas gdy dziecko budzi się w każdym z nas. 
Proponujemy spotkanie w klimacie świąteczno-wigilijnym. Początek bardzo oficjalny 
prowadzony przez św. Mikołaja i jego śpiewające śnieżynki które wprowadzają 
świąteczny klimat. Mikołaj siada na przyozdobionym krześle lub w saniach i po krótkiej 
przemowie i drobnym żarciku woła do siebie każdego gościa po kolei żeby wręczyd 
prezent. Oczywiście w zamian każdy z uczestników musi powiedzied wierszyk, zataoczyd 
lub zaśpiewad piosenkę (pomoc Śnieżynki - karaoke).  
 





HEJ KOLĘDA, KOLĘDA... Widowisko  teatralne. Teatr Władca Lalek  
reżyseria: Urszula Szydlik-Zielonka 
scenografia: Przemysław Laskowski muzyka: Przemysław Sysojew - Osioski 
Spektakl ten to klasyczne przedstawienie. Bożonarodzeniowe, głęboko  
osadzone w polskiej tradycji kolędowania z szopką. Najpiękniejsze polskie  
kolędy aktorzy śpiewają razem z dziedmi. Połączenie żywego planu i  
animacji lalkami. 
 
 W RAMACH Dnia ze Św. Mikołajem 

pełen świątecznej magii klimat, łamanie się opłatkiem, wizyta Św. Mikołaja 
oraz  słodki upominek dla każdego, wyścigi zaprzęgów Św.Mikołaja, podczas 
których będzie trzeba wcielid się w rolę renifera Rudolfa, ciągnącego mini-
sanie, konkurs ugniatania świątecznego piernika na czas, rzucanie w 
Bałwana śnieżkami, które nie zawsze chcą do niego  dolecied, przeciskanie 
się w kominie z workiem prezentów i sztucznym brzuchem Św. Mikołaja,  
wyścigi w produkowaniu najdłuższego łaocucha choinkowego. 







Jesteśmy właścicielem praw autorskich i producentem płyty z kolędami, której dźwięki idealnie 

będą współtworzyły świąteczną atmosferę. Na płycie znajduje się 11 znanych kolęd i pastorałek. Na 

okładce zamieszczone mogą być informacje o wykonawcach oraz życzenia Świąteczne od firmy 

wraz z logo. Płyta może być dołączana do zakupów, wręczona stałym klientom lub jako nagroda w 

konkursach świątecznych. 


