
Świąteczne  
i noworoczne  
spotkania

w Międzynarodowym  
Centrum Kongresowym  
i Restauracji Villa Gardena



Doświadczenie i kompleksowe podejście do organizacji wydarzeń,  
w tym przyjęć okolicznościowych, pozwalają nam przedstawić 
Państwu ciekawą ofertę

ŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA 
FIRMOWEGO

W oryginalnych, nowoczesnych przestrzeniach MCK, zarówno uroczysty 
bankiet jak i nieformalne spotkanie nabierają wyjątkowego charakteru. 

Niepowtarzalny design przestrzeni MCK pozwala na realizację 
niestandardowych pomysłów, dzięki czemu wydarzenia tu organizowane 
na długo zapadają w pamięci Gości. 

Przedstawiamy Państwu kilka propozycji realizacji wyjątkowego spotkania 
świątecznego lub noworocznego



W swojej ofercie posiadamy zróżnicowane propozycje organizacji spotkań, w tym 
artystyczne oraz eventy integracyjne, które świetnie uzupełnią Państwa wydarzenie.

NASZE PROPOZYCJE

Bankiet świąteczny 
Bogata oferta cateringowa 
w połączeniu z oryginalnymi 
wnętrzami doskonale sprawdzają 
się podczas wydarzeń, które 
wymagają wyjątkowej oprawy.

Istnieje możliwość organizacji 
uroczystej kolacji serwowanej  
do stołów.

Lodowisko 
Spraw radość swoim 
pracownikom, kontrahentom.

Aktywna forma integracji na 
ślizgawce, długo pozostanie 
w pamięci uczestników. 

Miejsce, które doskonale wpisuje 
się w świąteczny nastrój. 

Warsztaty kulinarne
W czasie, który zbliża do siebie 
ludzi, w miejscu, które coraz 
częściej staje się sercem również 
firmowych domów – kuchni, 
wychodzimy z propozycją 
kulinarnych warsztatów. 

Ciekawe i nietuzinkowy pomysł 
na świąteczną integrację.

Imprezy tematyczne
Oprawa tematyczna przyjęcia 
bankietowego będzie stanowiła 
doskonałe uzupełnienie Bankietu 
Świątecznego.

Proponowane scenariusze:

• CHRISTMAS NIGHT

• WINTER WONDERLAND

• BAL NOWOROCZNY 
Z GWIAZDAMI

Dzięki kompleksowemu podejściu jesteśmy 
w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagające 
realizacje. Szczegóły propozycji poniżej.



W zależności od charakteru oraz wielkości spotkania  
możemy zaproponować realizację w SALI BALOWEJ: 

• bankiet zasiadany dla grup

od 50 do 350 osób

• standing party dla grup

od 80 do 500 osób



W zależności od charakteru oraz wielkości spotkania możemy 
zaproponować realizację w wybranej SALI KONFERENCYJNEJ:

• bankiet zasiadany dla grup

od 10 do 60 osób

• standing party dla grup

od 10 do 90 osób



W zależności od charakteru oraz wielkości spotkania  
możemy zaproponować realizację na HOLU DOLNYM:

• bankiet zasiadany dla grup

od 300 do 450 osób

• standing party dla grup

od 300 do 1500 osób



TWOJE MENU 
W zakresie cateringu współpracujemy z dostawcami usług 
gastronomicznych, którzy reprezentują najwyższą jakość potraw 
oraz obsługi. 

Sprawdzeni catererzy to profesjonalnie przygotowana załoga, 
wyselekcjonowane najwyższej jakości produkty oraz autorska 
receptura dań, co pozwala nam zapewnić catering na najwyższym 
poziomie.

Państwa decyzji pozostawiamy  
wybór jednego z naszych  
operatorów cateringowych. 



Kompleks Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka  
jest bezpośrednio połączony z sezonowym lodowiskiem 
zlokalizowanym w Małej Hali Spodka. 

Stwarza to wyjątkową możliwość organizacji ciekawego  
wydarzenia integracyjnego:

• Wspólny trening ze znanym sportowcem

• Firmowa ślizgawka, disco lodowisko

• Curling

Wydarzenie można wpisać w harmonogram  
aktywnej części firmowego spotkania świątecznego.



Szukasz ciekawego pomysłu na spotkanie świąteczne?

WARSZTATY KULINARNE DLA FIRM! 
To najsmaczniejszy sposób na team building i świetną zabawę. 

W trakcie warsztatów integracyjnych, uczestnicy doskonalą  
swoje umiejętności pracy w zespole, uczą się współpracy,  
ocieplają wzajemne relacje i przełamują lody. 

TEMATY WARSZTATÓW:

• Idą święta
• Kuchnia włoska

• Kuchnia polska
• Z wizytą w Tajlandii



Imprezy tematyczne

WINTER WONDERLAND
Niezwykle eleganckie przyjęcie w zimowej, wręcz zmrożonej i śnieżnej aranżacji. 
Wysublimowane dekoracje, piękne tancerki, które wyłonią się z półmroku, 
skrzypaczka, budująca napięcie muzyka i delikatnie padający śnieg nad głowami 
artystów. 

Pełna emocji noc z mnóstwem artystycznych i muzycznych niespodzianek, 
które będziemy powoli odkrywać  przed Gośćmi w trakcie trwania wieczoru.



Imprezy tematyczne

BAL NOWOROCZNY  
Z GWIAZDAMI
Feria barw, gorące rytmy... Na parkiecie Tomasz Barański - choreograf oraz tancerz 
w programie Dancing with the Stars, który wraz tancerzami dosłownie opanują 
parkiet i zachęcą do noworocznej zabawy. Każdemu występowi towarzyszyć będą 
muzycy Big Bandu. 

Niezwykła scenografia sceniczna oraz odpowiednia gra świateł spotęgują efekt 
WOW i spowodują, że Goście poczują się jak w prawdziwym studiu telewizyjnym.



Imprezy tematyczne

CHRISTMAS NIGHT
Radosna, ciepła, rodzinna atmosfera dominują w trakcie bankietu 
zorganizowanego w kimacie oddającym w pełni czas świąt Bożego Narodzenia.

Unoszący się zapach grzanego wina, lukrowane pierniczki wręczane Gościom, 
wspólne kolędowanie oraz świąteczna aranżacja przestrzeni to tylko przykłady 
niezliczonych akcentów, które budować mogą magiczną aurę Państwa spotkania. 
Całość dopełnią niezwykle emocjonalne występy muzyczne oraz artystyczne.



ŚWIĄTECZNY  
AKCENT MUZYCZNY

W swojej ofercie posiadamy również szeroki wachlarz zespołów, które umilą  
spotkanie muzyką na żywo. Występy artystyczne mogą zostać dopasowane  
do Państwa oczekiwań i charakteru spotkania: od standardów jazzowych,  
kolęd i utworów świątecznych po utwory popowe i DJ sety.

Z chęcią zadbamy o zaplecze 
techniczne, nastrojowe oświetlenie 
architektoniczne i odpowiednie 
nagłośnienie. 



Jako grupa PTWP mamy przyjemność zaoferować Państwu  
również możliwość organizacji kameralnych spotkań świątecznych  
w Restauracji Villa Gardena.

Restauracja Villa Gardena to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska.
Do dyspozycji Gości w restauracji są dwie sale:
- sala większa może pomieścić do 60 osób
- sala mniejsza mieści 22 osoby

Restauracja zlokalizowana jest  
w sercu Parku Śląskiego, zaledwie  
8 min. od centrum Katowic. 

Dzięki swej spokojnej lokalizacji, elegancji, 
kameralnej atmosferze oraz dyskretnej 
i profesjonalnej obsłudze, restauracja 
jest idealnym miejscem na organizację 
świątecznych spotkań firmowych.



Wyróżnikiem Restauracji Villa Gardena jest wysoka jakość serwowanych potraw oraz 
indywidualne podejście do każdego klienta. Dominik Duraj, Szef Kuchni Restauracji Villa Gardena, 
w roku 2017 roku został uznany za Szefa Roku Polski południowej; jeden z 5 najlepszych 
Szefów kuchni w Polsce według francuskiego, prestiżowego przewodnika Gault&Millau.



Zapraszamy do współpracy
Chętnie przestawimy 
pełną ofertę cenową 
spotkań świątecznych 
i noworocznych 
z propozycjami atrakcji 
uzupełniających 
i pełnym menu.

Zapraszamy do kontaktu: 

kontakt@mckspodek.pl

mckkatowice.pl


