TEKST DO ZDJĘCIA
Twój partner w evencie
Wieczorowa gala, konferencja prasowa, biznesowe spotkanie wymagają profesjonalnej
obsługi.
W ODM Partners znajdziesz partnera, który potrafi zapewnić specjalistów – od hostess
przez techników i animatorów po makijażystki.
Posiadamy szeroką oferta strojów do wypożyczenia, a także szyjemy kreacje wedle
zamówienia.

O NAS
Twoja realizacja jest dla nas ważna. Zadbamy o Twoich gości, tak jak, zrobiłbyś to sam.
Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka lista współpracowników oszczędzą Twój czas i
pozwalą skoncentrować się na esencji wydarzenia.
LICZBY
21
3814
Lat na rynku
Hostess i hostów obsługiwało naszych klientów w 2019 r.
502
Strojów i dodatków gotowych do wypożyczenia

OFERTA
1. Hostessy i hości
Wyjątkowe wydarzenia wymagają szczególnego traktowania. Potrafimy dopasować zespół
do potrzeb klienta tak, aby jak najlepiej współgrał z wizerunkiem jego firmy.
Działamy na terenie całej Polski.
Nasze hostessy co roku obsługują targi na terenie Niemiec, Szwajcarii i Francji.
Mamy doświadczenie we współpracy/współpracowaliśmy z lokalnymi hostessami w
Wielkiej Brytanii, Holandii, Czechach czy Turcji
2. Wypożyczalnia strojów
Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Zadbaj o wyróżniające się, dopasowane do
wydarzenia stroje. Posiadamy najszerszą ofertę na rynku - w sumie to ponad 500 gotowych
kreacji wraz z dodatkami.
3. Produkcja strojów
Potrzebujesz unikalny strój, którego nie ma w ofercie wypożyczalni?
Nie tylko wypożyczamy piękne ubrania, ale i sami je projektujemy, dobieramy materiały i
szyjemy. Na zamówienie klienta stworzymy:
-Odzież reklamową

-Klasyczne stroje takie jak sukienki czy garnitury
-Maskotki wielkoformatowe
-Stroje tematyczne
-Kostiumy
4. Dodatkowe usługi
1. Fryzjerki i wizażystki
2. Modelki
3. Fordanserki
4. Animatorzy
5. Produkcja szarf i gadżetów reklamowych
6. Technicy
7. Fotograf eventowy
8. Konferansjer

NASZ ZESPÓŁ
Beata Saniutycz-Kuroczycka
<stanowisko>
(zdjęcie 1 )
Artur Białczewski
<stanowisko>
(zdjęcie 2 )
Malwina Madzio
<stanowisko>
(zdjęcie 3)

KLIENCI
Discovery Polska
Defacto
Dentsu X (Red8)
Endorfina
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Radio ZET
Make
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REFERENCJA

MEA GROUP
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TVN
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HBO Polska
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PZU
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Perfectto
180HEARTBEATS
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Jet Events
Silver Plate
Well Well
Pantałyk

W swoim imieniu mogę polecić Beatę Kuroczycką wszystkim tym, którzy cenią wysoką
jakość świadczonych usług dostosowaną do potrzeb klienta, profesjonalizm w działaniu oraz
elastyczność.
Tomasz Halat
Event Executive, Philip Morris
Polecamy Agencją Promocyjną B.K. Beata Kuroczycka jako profesjonalnego partnera, który
dysponuje szeroką i zróżnicowaną bazą personalną na terenie całej Polski.

Anna Ufnal
event production
director

PLEJ
Agencja ta charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem, dużą elastycznością, bardzo
dobrym zrozumieniem potrzeb klienta.
Współpracę tą oceniamy bardzo wysoko i zamierzamy dalej współpracować na wielu
płaszczyznach, w zakresie działań BTL.
Maksymilian Maj,
Senior Account Executive, Havas Worldwide
Z pełnym przekonaniem polecamy usługi agencji, tym, którzy poszukują profesjonalnej i w
pełni zaangażowanej obsługi do przeprowadzenia działań promocyjnych
Antoine Kolendowski,
CEO, Havas Worldwide

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kreatywności, a przede wszystkim dzięki otwarciu na
potrzeby klienta, agencja jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom.
Anna Wowkonowicz
Event Manager, HBO Polska

Z Panią Beatą Kuroczycką mam przyjemność współpracować od ponad 16 lat. Korzystam
nieustannie z możliwości wynajmu hostess zarówno do obsługi stoisk wystawienniczych
PGNiG SA jak i z wynajmu modelek do obsługi prestiżowych eventów organizowanych przez
PGNiG SA dla swoich kluczowych klientów.
Jolanta Milić
Koordynator ds. Targów i Wystaw, PGNiG

Beata Kuroczycka wykazała się pełnym profesjonalizmem i rzetelnością w wykonywaniu
działań promocyjnych i wizerunkowych powierzonych przez Bank Pekao SA. Na każdym
etapie współpracy byliśmy traktowani w sposób kompetentny i fachowy
Robert Moreń,
Dyrektor Zarządzający, Departament Komunikacji Korporacyjnej,
Pekao SA

Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń możemy polecić firmę ODM Partners
wszystkim dla których najważniejsza jest jakość usług, rzetelność i profesjonalizm.
Mikołaj Bober,
Prezes zarządu, Defacto

Polecamy agencję p. Beaty Kroczyckiej do obsługi prestiżowych imprez promocyjnych,
eventów, konferencji itp.
Dziewczyny cechuje samodzielność, zaangażowanie i sumienność co stanowi o gwarancji
wykonanej pracy.
Taida Szopa,
EMLAB

