
 
BRANŻA KOMEDIOWA

NIE MA PRZED NAMI TAJEMNIC

Oferta współpracy
Agencja Stand-up Comedy

 

SPRAWDŹ CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ 

TWOJEJ FIRMIE



JEDNORAZOWY
WYSTĘP

Organizacja występu stand-up
w twoim lokalu

CYKLICZNA 
SCENA STAND-UP

Organizacja cyklicznych
występów komików w twoim

lokalu

DEDYKOWANE
PROGRAMY

Programy tworzone dla marek
przy współpracy z komikami

OFERTA AGENCJI

Szczegóły oferty w dalszej części prezentacji

IMPREZY
FIRMOWE ONLINE I

OFFLINE
Organizacja występów na

imprezach firmowych,
integracjach, wigiliach itp.

KONFERANSJERZY
Prowadzenie imprez, benefisów i

gali

LOKOWANIA
PRODUKTÓW

Reklama na social media
komików. Facebook, Instagram i

YouTube



JESTEŚMY NA BIEŻĄCO
Niemalże codziennie organizujemy wydarzenia artystyczne w całej

Polsce. Jesteśmy również na bieżąco online, aktywnie uczestniczymy
w życiu mediów społecznościowych.

 

JESTEŚMY ELASTYCZNI
Wiemy jak dopasować się przy organizacji eventów firmowych,
tworzeniu nowych komediowych projektów oraz współpracy z

komikami. Jesteśmy prekursorami na polskim rynku w wielu
inicjatywach.

 

JESTEŚMY KREATYWNI
Wypracowaliśmy innowacyjne rozwiązania usprawniające

komunikację i organizację wydarzeń, dzięki czemu tworzenie
wydarzeń jest o wiele łatwiejsze. Stworzyliśmy również różne cykle

wydarzeń, które świetnie się przyjeły.
 

O NAS



ŁUKASZ LOTEK LODKOWSKI
ABELARD GIZA PIOTR ZOLA
SZULOWSKI MATEUSZ SOCHA
KACPER RUCIŃSKI ADAM VAN
BENDLER GRZEGORZ DOLNIAK
ANTONI SYREK-DĄBROWSKI
PIOTREK SZUMOWSKI BARTOSZ
ZALEWSKI BŁAŻEJ KRAJEWSKI
PAWEŁ CHAŁUPKA OLKA
SZCZĘŚNIAK KATARZYNA
PIASECKA MIESZKO
MINKIEWICZ CEZARY
JURKIEWICZ TOMEK
NOWACZYK 
MACIEJ BRUDZEWSKI TOMEK
KOŁECKI RAFAŁ RUTKOWSKI 
MICHAŁ LEJA RAFAŁ BANAŚ
WOJTEK PIĘTA WIOLKA
WALASZCZYK SEBASTIAN
REJENT MICHAŁ KUTEK JASIEK
BORKOWSKI DAMIAN SKÓRA 
KAROL MODZELEWSKI ANDRZEJ
"ANDY" SOSNOWSKI

DOSKONALE
ZNAMY CAŁĄ

BRANŻĘ,
JESTEŚMY W

BEZPOŚREDNIM
KONTAKCIE Z

ARTYSTAMI

Nasz projekt nie zamyka się do wybranej
grupy artystów przynależnych do
konkretnej agencji, ponieważ
współpracujemy ze wszystkimi komikami na
terenie naszego kraju, a jest ich ponad 100.
Zorganizowaliśmy kilka tysięcy wydarzeń
w całej Polsce, dzięki czemu jesteśmy w
stanie sprostać wszystkim wyzwaniom. 

 

https://standupedia.pl/lukasz-lotek-lodkowski/
https://standupedia.pl/abelard-giza/
https://standupedia.pl/piotr-zola-szulowski/
https://standupedia.pl/mateusz-socha/
https://standupedia.pl/kacper-rucinski/
https://standupedia.pl/adam-van-bendler/
https://standupedia.pl/grzegorz-dolniak/
https://standupedia.pl/antoni-syrek-dabrowski/
https://standupedia.pl/piotrek-szumowski/
https://standupedia.pl/bartosz-zalewski/
https://standupedia.pl/blazej-krajewski/
https://standupedia.pl/pawel-chalupka/
https://standupedia.pl/olka-szczesniak/
https://standupedia.pl/katarzyna-piasecka/
https://standupedia.pl/mieszko-minkiewicz/
https://standupedia.pl/tomek-nowaczyk/
https://standupedia.pl/maciej-brudzewski/
https://standupedia.pl/rafal-rutkowski/
https://standupedia.pl/michal-leja/
https://standupedia.pl/rafal-banas/
https://standupedia.pl/wojtek-pieta/
https://standupedia.pl/wiolka-walaszczyk/
https://standupedia.pl/sebastian-rejent/
https://standupedia.pl/michal-kutek/
https://standupedia.pl/jasiek-borkowski/
https://standupedia.pl/damian-skora/
https://standupedia.pl/karol-modzelewski/
https://standupedia.pl/andrzej-andy-sosnowski/


KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
Tworzymy tysiące wieczorów komediowych - również online!

Kompleksowo zajmujemy się organizacją stand-upów biletowanych
w internecie, lokalach gastronomicznych oraz obiektach kulturalno-

rozrywkowych.

WŁASNE KREATYWNE ROZWIĄZANIA
Wypracowaliśmy innowacyjne rozwiązania usprawniające
komunikację i organizację wydarzeń, posiadamy własne systemy
i programy, które pomagają nam w realizacji zleceń.

PLATFORMA SPRZEDAŻY BILETÓW
Standupbilety.pl to platforma dostępna dla wszystkich klientów, jak i

organizatorów. Szukasz biletów na ulubionego komika? Wejdź na
www.standupbilety.pl i sprawdź naszą ofertę!

DOBÓR KOMIKÓW POD PROJEKT
Każdy komik prezentuje własny, unikalny styl komediowy i posiada
inne predyspozycje artystyczne. Tworząc całą branżę od środka i
posiadając tak szerokie doświadczenie jesteśmy w stanie dopasować
komika pod charakter projektu.

 



 OFERTA

 
 



IMPREZA FIRMOWA

CO OFERUJEMY
Kompleksowa organizacja występu komika/komików na wydarzeniu firmowym offline lub online

podczas imprezy w twoim lokalu
Booking komików

Własna platforma do transmisji online
Własną aplikację do zarządzania bookingiem komików

Wsparcie przy przygotowaniu miejsca
Wsparcie podczas wyboru odpowiedniego komika dla grupy docelowej 

CZEGO OCZEKUJEMY
Informacji o terminie

Informacji o tematach taboo
Dobrej zabawy

Cena zależy od liczby gości i wybranego komika.



JEDNORAZOWY WYSTĘP
 

CO OFERUJEMY
Booking komików

Transport i nocleg artystów
Sprzedaż biletów na platformie online

Własną aplikację do zarządzania bookingiem komików
Konsultacje przy przygotowaniu miejsca

Wsparcie przy promocji wydarzenia

CZEGO OCZEKUJEMY
Biletera

Osobę techniczną do przygotowania sceny zgodnie z raiderem technicznym
Zaplecza/Garderoby dla komików, żeby mogli przygotować się przed występem

Miejsce dla komików musi być oddalone od gości
Na backstageu powinna znaleźć się woda niegazowana w butelkach maksymalnie 0,5l oraz możliwość

zamówienia kawy i herbaty oraz 1 posiłku ciepłego na osobę. Zazwyczaj są 2-3 osoby (komicy i manager)
Promocji lokalnej

 
 



SCENA CYKLICZNA

CO OFERUJEMY
 Cykliczna organizacja wydarzeń stand-up
Przygotowanie harmonogramu występów

Booking komików
Logistyka wydarzenia

Sprzedaż biletów na platformie online
Własną aplikację do zarządzania bookingiem komików

Wsparcie przy przygotowaniu miejsca
. 

CZEGO OCZEKUJEMY
Biletera

Osobę techniczną do przygotowania sceny zgodnie z raiderem technicznym
Zaplecza/Garderoby dla komików, żeby mogli przygotować się przed występem

Miejsce dla komików musi być oddalone od gości
Na backstageu powinna znaleźć się woda niegazowana w butelkach maksymalnie 0,5l oraz możliwość

zamówienia kawy i herbaty oraz 1 posiłku ciepłego na osobę. Zazwyczaj są 2-3 osoby (komicy i manager)
Promocji lokalnej

Oznaczenia lokalu jako scena cykliczna
 
 



 

RIDER
TECHNICZNY



LOKOWANIE PRODUKTU

CO OFERUJEMY
 Promocja w social media komików z naszej agencji.

Promocja możliwa jest na Facebooku, Instagramie i YouTube.
 

Komicy są w stanie w zabawny kreatywny sposób zareklamować twoje produkty, nie
tylko jako posty promowane ale również podczas premiery nowych programów w sieci.

 
Premiery takich programów generują setki tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube.

. 

Cena zależy od sposobu lokowania i wybranego komika.



DEDYKOWANE PROGRAMY

CO OFERUJEMY
Kompleksowa produkcja programów w stylistyce komediowej z udziałem najlepszych

komików w Polsce.
 

Odpowiadamy kompleksowo za artystów, scenariusze, produkcję, postprodukcję i promocję.
 

Jesteśmy w stanie wymyślić program specjalnie pod twój biznes lub zaprosić się do
współpracy przy jednej z naszych aktualnych produkcji. 

Cena zależy od produkcji i wybranego komika.



KONFERANSJERZY

CO OFERUJEMY
Prowadzenie imprez przez najzabawniejszych komików w Polsce.

 
Zapewniamy profesjonalne usługi konferansjerskie w komediowym stylu.

Cena zależy od wybranego komika.



ZAUFALI NAM

 



NASZE
PRZYKŁADOWE
PROJEKTY

 
 



STAND-UP NO LIMITS
Projekt Stand-up No Limits pokazuje, jak bardzo Stand-up rozwinął się w Polsce.
Zajmujemy się tworzeniem cyklicznych scen w Polsce i za granicą, jako gospodarz
organizujemy co miesiąc wieczory z komikami. Aktualnie działamy na
kilkudziesięciu scenach z najlepszymi komikami z całej Polski! 

 



ROAST FRIZA
Zorganizowaliśmy z ogromnym sukcesem Roast najpopularniejszego polskiego
youtubera(Karola "Friza" Wiśniewskiego), określonego przez Forbesa drugim
najbardziej wpływowym influencerem w Polsce zaraz za Robertem
Lewandowskim.

Na wydarzeniu wystąpiła czołówka polskich komików i youtuberów. Wszyscy
zaprezentowali niesamowity poziom i udowodniliśmy, że w Polsce nadal jest
miejsce na dobre Roasty!

Wydarzenie na samym facebooku wygenerowało  2 000 000  odbiorców   zasięgu
i zgromadziło przed ekranami dziesiątki tysięcy widzów formacie PPV.

 





POLSKI FESTIWAL STAND-UPU
Kilkudziesięciu komików na jednym festiwalu, różne segmenty komediowe, od
open miców do roast battle, a to wszystko podczas 3 dniowego festiwalu w
samym centrum Warszawy! Do zobaczenia latem!

 



KLUB KOMEDIOWY PUENTA
Inicjatywa odpowiadająca na zapotrzebowanie komediowe w Warszawie!
Cykliczne występy komików, roasty, spektakle improwizowany, festiwale oraz
inne projekty komediowe w jednym miejscu. Odwiedźcie koniecznie.

 





 

PYTAŁ KACPER RUCIŃSKI
Odpowiadamy za produkcję programu Kacpra Rucińskiego pod tytułem "Pytał
Kacper Ruciński". Program polega na wywiadach ze znanymi osobistościami w
komediowej atmosferze przy barze.



KONTAKT

MACIEJ PANEK
Booking & Event Manager
Tel. +48 799 068 199
Mail. maciej@standupnolimits.pl

MATEUSZ PROBOLA
Booking & Event Manager
Tel. +48 798 141 811
Mail. mateusz@standupnolimits.pl

Skontaktuj się z nami i przekonaj się co możemy
zrobić dla Twoje firmy i partnerów.

Więcej na stronie https://agencjastandupcomedy.pl/


