


Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się agencji w Polsce. W ciągu niespełna trzech lat 
zrealizowaliśmy ponad 160 wydarzeń - w kraju i zagranicą.

Eventy to nasza pasja, a do każdego projektu podchodzimy całościowo – od pomysłu do 
kompleksowej realizacji. Zależy nam na jakości obsługi Klienta, dlatego lubimy się pozycjonować 

jako butikowa agencja, z wielkimi planami i jeszcze większymi pomysłami! 

MY



JAK DZIAŁAMY?



Wierzymy, że współpraca oparta na 
partnerstwie daje najlepsze rezultaty! Waśnie 

wtedy powstają te niezapomniane eventy. 

Czy to Klienci, czy Współpracownicy -
stawiamy na szacunek i szczerość we 

wzajemnych relacjach.



Nasi stali partnerzy to min.:



Stawiamy na długofalowe relacje, których 
podstawą jest wzajemne zaufanie. 

Słuchamy, pytamy i doradzamy. 
Nie obiecujemy niemożliwego, aby tylko zdobyć 

kolejne zlecenie. Wiemy, że otwartość i 
autentyczność w komunikacji przekłada się na 
efektywność projektów, a finalnie zadowolenie 

naszych Klientów.
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Jesteśmy członkiem United in Partners Group, 
gdzie wspólnie z największą polską firmą PR 

Partner of Promotion, wzajemnie się wspieramy, 
aby zagwarantować naszym Klientom szeroki 
wachlarz usług, jakość obsługi na najwyższym 

poziomie oraz bezpieczeństwo finansowe.



Dzięki zespołowi, który nie boi się nowych 
wyzwań, wyróżniamy się świeżym podejściem 

do eventów. Wieloletnie doświadczenie pomaga 
nam zrealizować nawet najbardziej innowacyjne 
pomysły z należytym profesjonalizmem. Właśnie 
to podejście pozwoliło nam dostosować się do 

obecnej sytuacji i przenieść część spotkań 
w świat wirtualny.

innowacja



CO O NAS MYŚLĄ?



”Dzięki sprawnemu działaniu, Silver Plate przyczynił się do tego, że kampania spotkała się 
z dużym zadowoleniem uczestników wydarzeń oraz osiągnęła zakładane cele promocyjne.”

Anna Hahn-Leśniewska, W-ce Prezes Zarządu Partenr of Promotion Sp. z o. o. 

”Kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie. Jestem przekonany, że angażując się we 
współpracę z Silver Plate, otrzymają Państwo event najwyższej jakości.”

Marcin Zduńczyk, Dyrektor Marketingu, eobuwie.pl

”Zawsze mogliśmy liczyć na rzetelne opracowanie tematu, wiele wariantów przykładowych 
propozycji, a w konsekwencji usługę na naprawdę wysokiej jakości. Kreatywność, na jaką 
mogliśmy liczyć ze strony reżysera, Pana Tomasza Motyla, zaowocowała organizacją 
nietuzinkowego i ciekawego spotkania, z nowoczesną oprawą wizualno – muzyczną.”

Beata Rusiecka-Kozłowska, Dyrektor Departamentu Wspomagania Zarządzania, Kasa Stefczyka



” Innowacyjne pomysły oraz zaangażowanie zespołu spełniały z nawiązką nasze 
oczekiwania. Elastyczność, otwartość na potrzeby klienta oraz wysokie standardy jakości i
bezpieczeństwa przy organizacji imprez są zdecydowanie mocną stroną Silver Plate”.

Aleksandra Szerszeń, Senior Brand Marketing Specialist, Triumph International

”Zarówno w okresie przygotowawczym, jak też podczas realizacji projektu, Agencja działała 
z dużym zaangażowaniem, reaktywnością i szacunkiem dla Zleceniodawcy.”

Adela Karlińska, Attache CSR i Komunikacji Wewnętrznej, Renault Polska

”Projekt i wykonanie było kreatywne pod względem koncepcji, atrakcyjne wizerunkowo 
i angażujące dla naszych Klientów. Silver Plate był dla nas godnym zaufania partnerem.”

Magdalena Hilszer, departament PR i komunikacji p.o. Dyrektor, Enea S. A.  



A WIĘC DO RZECZY?



Pandemia nie tyle zrewolucjonizowała nasze podejście do wydarzeń i imprez co przyspieszyła 
ewolucję tego formatu. Eventy internetowe stały się pomysłową alternatywą do spotkań 

„w realu”, a dzięki odpowiedniemu medium potrafimy stworzyć formę, która okaże się równie 
ciekawa co spotkania in-person. 



Dzięki kreatywnej fuzji eventu on-line i formy programu telewizyjnego otrzymamy format skrojony na 
miarę i trzymający w napięciu i skupieniu od pierwszej do ostatniej sekundy!

Tworzymy zwarty, szybki i dynamiczny event telewizyjny skonstruowany tak, by maksymalnie 
zaangażować widzów on-line i wywołać prawdziwe emocje. Jak to robimy? 



PRZESTRZEŃ STUDYJNA STREAMING NA ŻYWO

PRODUKCJA

Stworzamy komfortowe 
warunki do zastosowania 

profesjonalnej obsługi 
operatorskiej, reżyserskiej, 

oświetleniowej oraz 
nagłośnieniowej. 

Dynamiczne kadry, przejścia
i montaż w czasie rzeczywistym 

nie pozwala się nudzić. Żywotna 
i energizująca forma transmisji po 
prostu zmusza naszych widzów 

do zachowania uwagi. 

Przy streamingu korzystamy
z najsilniejszych

i najlepszych na rynku łącz 
transmisyjnych, co zapewnia 

nienaganną płynność przekazu. 



GENIALNY REŻYSER INTERAKCJE 

Współpraca z profesjonalistami 
pozwala nam tworzyć eventy na 
miarę programów telewizyjnych. 

Dzięki doświadczonym 
reżyserom, cały zespół 

produkcyjny i kreatywny działa 
jak dobrze naoliwiony 

mechanizm.

Staramy się, by widz on-line miał 
wpływ na przebieg wydarzenia. 

Proponujemy szereg sprawdzonych 
narzędzi do interakcji - panel Q&A, 

quizy, sondy, ankiety oraz 
moderowany czat, a dzięki 

dedykowanej grze, czy aplikacji 
możemy integrować publiczność. 



SPOTKANIA ON-LINE



Groszek

Event: 20-lecie marki

Data: 09.10.2020

Forma: spotkanie on-line

Liczba uczestników: 1500















Mastercard

Event: koncert on-line 

Data: 16.09.2020

Forma: hybrydowa – studio i streaming na żywo

Liczba uczestników: 300 widzów i 30 uczestników 
w studio







PKP

Event: premiera nowych lokomotyw  

Data: 30.06.2020 

Forma: streaming na żywo

Liczba uczestników: event otwarty





GPW

Event: konferencja hybrydowa dla Fundacji GPW

Data: 17.11.2020 

Forma: streaming na żywo

Liczba uczestników: event otwarty





Pfleiderer

Event: premiera nowej kolekcji

Data: 26.11.2020 

Forma: spotkanie on-line

Liczba uczestników: 500





Eventy relacyjne czy wizerunkowe, strategia komunikacji, design, akcje ambientowe, a może 
nowe technologie - wspólnie wybierzemy najlepsze narzędzia dla osiągnięcia Twojego celu! 

Poniżej - kilka naszych ostatnich realizacji.



KONFERENCJE



P&G x ROSSMANN
Event: Konferencja Sprzedażowa 2019 

Data:10-11.10.2019

Miejsce: Hotel Arche Częstochowa

Liczba uczestników:160













Triumph
International
Event: Konferencja marketingu i sprzedaży:

„Marrakesh Experience”

Data: 18.07.2019

Miejsce: Łódź

Liczba uczestników: 300









Sloggi
Event: Konferencja marketingu 

i sprzedaży połączona z 40-leciem marki

Data:19.07.2018

Miejsce: Łochów 

Liczba uczestników: 300









Santander
Event: Spotkanie Santander Faro & Solaruco

Data: 17.10.2019 r.

Miejsce: Fort Sokolnickiego Cytadeli Warszawskiej

Liczba uczestników: 190







GALE



Graal
Event: 30-lecia marki

Data: 08.11.2019

Miejsce: Gdańsk

Liczba uczestników: 260









Animex
Event: „Berlinkiada 2020” - konferencja oraz gala 

Data: 27 – 28.02.2020

Miejsce: hotel Doubletree w Łodzi

Liczba uczestników: 350













Skok 
Event: Konferencja, Gala, Zajęcia Integracyjna

Data: Hotel Gołębiewski w Mikołajkach

Miejsce: Hotel Gołębiewski w Mikołajkach

Liczba uczestników: 1500









WYDARZENIA
OUTDOOROWE



Enea
Event: Aktywizacja projektu sponsoringowego    

polskiej reprezentacji w wioślarstwie

Data: 21 – 23.06 – Puchar Świata 

19 – 21.07 – Mistrzostwa Polski Juniorów 

03 – 04.08 – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz 

Mistrzostwa Polski Młodzików

14 – 15.09 – Mistrzostwa Polski Seniorów

28.09 – Wielka Wioślarska o Puchar Brdy

Miejsce: Poznań, Kruszwica, Bydgoszcz

Liczba uczestników: od 1000 do 3000







Urząd Transportu 
Kolejowego
Event: kampania „Kolejowe ABC” - wydarzenie 

edukacyjno-informacyjne oraz  

4 pikniki rodzinne 

Data: 01.06.2019 - Kraków oraz lipiec – sierpień 2019

Miejsce: Kraków, Rewal, Władysławowo, Ustka, Kołobrzeg

Liczba uczestników: wydarzenie – ok. 9000 os.

pikniki – około 1500 os./piknik









Enea
Event: Enea Business Run
Data: 08.09.2019
Miejsce: Poznań
Liczba uczestników: 2500 osób









AKCJE SPECJALNE



Head&Schoulders
Event: Akademia Pewności Siebie

Data: 06.07.2019

Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie

Liczba uczestników: 100 osób









Dacia Duster
Event: Premiera prasowa nowego modelu Dacia Duster
Data: 30-31.01.2018
Miejsce: Warszawa, Mazowsze, Hotel Skansen w Sierpcu
Liczba uczestników: 60











eobuwie.pl
Event: Cykl wydarzeń – otwarcie VIP oraz 4-

dniowy event dla klientów  

Data: luty – czerwiec 2018

Miejsce: Wrocław, Szczecin, Opole, Katowice, 
Warszawa, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz

Liczba uczestników: od 2500 - 7000











Procter & 
Gamble Company
Event: Goldmine Events
Data: październik 2018 - marzec 2019
Miejsce: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Chorwacja,

Słowenia, Łotwa
Liczba uczestników: 40-90 osób













Santander Santander 
Event: akcja promująca oraz otwarcie

pierwszego w Polsce Work Cafe

Data: sierpień – wrzesień 2019

Miejsce: ulice Warszawy (ambient), 

siedziba Banku w Warszawie (otwarcie) 

Liczba uczestników: od 50 do 1500











Enea
Event: Noc Naukowców
Data: 27.09.2019
Miejsce: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Liczba uczestników: około 10 000










