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Szanowni Państwo,  

 

Agencja Eventowa Rest Consulting ma ogromną 

przyjemność przedstawić najnowszy katalog WIECZORÓW 

TEMATYCZNYCH ORAZ  IMPREZ INTEGRACYJNYCH  DLA GRUP 

ZORGANIZOWANYCH. 

 

Katalog zawiera opis najczęściej wykonywanych animacji 

dedykowanych dla zorganizowanych grup pobytowych.  

  

Katalog naszej firmy zawiera scenariusze wybranych 

imprez integracyjnych dla grup od 10 do 200 osób. 

 

W poniższym katalogu przedstawiono wybrane 

scenariusze :  

• DEGUSTACJE KOMENTOWANE : 

         WINO / WHISKY / PIWO/  CYGARA  

• WIECZÓR HISZPAŃSKI 

• WARSZTATY KULINARNE  

• POKAZY SZTUK WALKI:  MMA, CAPOEIRA / KENDO 

 

 

Zapraszamy do współpracy.  

 

Zespół Rest Consulting 
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Typ EVENTU : „DEGUSTACJA WINA” połączone z kursem 

wiedzy o winie wraz z komentowaną degustacją. 

 

 
Jakim winem uczcić sukces, a jakie podarować ważnemu 

kontrahentowi. Dobry menedżer powinien to wiedzieć.  Tym bardziej ,że 

wiedza może mu się przydać w najmniej spodziewanych sytuacjach 

biznesowych – kiedy np. trzeba podjąć obiadem gościa prezesa.   

REST CONSULTING oferuje kursy wiedzy o winie i degustacje 

komentowane dla firm oraz klientów indywidualnych w grupach od 5 do 

200 osób. Imprezy prowadzimy w konwencji rozrywkowej bardziej na 

zasadzie dialogu z uczestnikami niż "suchego" wykładu. Jako, że wino w 

naszym kraju często jest postrzegane jako trunek dosyć tajemniczy, a 

klient czasami czuje się w sklepie winiarskim zagubiony, Rest Consulting 

ma przyjemność zaproponować Państwu „show winiarskie” mogące choć 

trochę pomóc Państwu, Państwa znajomym lub pracownikom Państwa 

Firmy poczuć się pewniej dokonując wyboru w sklepie lub zamawiając 

wino w restauracji, kurs jest świetnym prezentem lub dodatkiem do 

wszelkiego rodzaju imprez firmowych bądź konferencji. 

Szkolenie szczególnie polecamy dla:  małe grupy biznesowe, 

pasjonaci wina.   

 

Założenia: 

• udział  prezentera prowadzącego szkolenie, 

• degustacja pięciu najciekawszych szczepów win, 

• konkursy z nagrodami dla uczestników 

• spotkanie prowadzone w konwencji zabawnej dyskusji  

          pomiędzy uczestnikami i prezenterem (unikamy  

          „sztywnych” prelekcji),  

• czas - ok. 2  godziny 
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Program Imprezy: 

– typy i style win 

– główne szczepy winogron 

– czerwone i białe wina – szczepy, regiony,  

       charakterystyka 

– jak i dlaczego degustujemy, 

– zapachy i smaki win – degustacja wina 

– regiony produkcji wina – ENOTURYSTYKA –  

         omówienie najciekawszych miejsc turystycznych  

         słynących z produkcji wina 

– Nowy Świat’ vs ‘Stary Świat’ - różnice w stylach i  

        produkcji 

– poradnik kupującego - jak czytać etykiety, na co  

         zwracać uwagę przy zakupie 

– warsztat kulinarny - łączenie smaków win i produktów  

         spożywczych 

– jak wybrać odpowiednie wino do różnych  

         okoliczności, potraw, etc. 

– ciekawostki na temat win czerwonych i białych 

– polskie mity” czyli utarte w naszym kraju poglądy –  

         prawda czy fałsz? 

 

Osoba prowadząca degustację odpowie również na wszystkie pytania 

uczestników oraz udzieli wskazówek z zakresu wina. 
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Typ EVENTU : „Degustacja WHISKY” 

                                 Szlakiem świata WHISKY ….  

 
Zwykle degustacja odbywa się późnym popołudniem lub wieczorem, 

w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, oddzielonym od wpływu 

zapachów kuchni, czy dymu papierosowego, które mogą zniekształcić 

odbiór whisky. Prezentacja taka może liczyć od kilku, do nawet 

kilkudziesięciu  osób. Od ilości i doświadczenia uczestników zależy, czy jej 

charakter będzie bardziej kameralny, a kontakt prowadzącego z 

uczestnikami większy, czy też prezentacja przyjmie bardziej formalną 

postać. Wówczas - oprócz tradycyjnego pokazu - możliwe jest 

zorganizowanie interaktywnej degustacji, która uatrakcyjnia dalszą część 

wieczoru i zapewnia bezpośredni dostęp do dziedzinowej wiedzy eksperta, 

dla osób najbardziej zainteresowanych. Przebieg prezentacji oraz dobór 

whisky dostosowujemy do wiedzy uczestników. 

Szkolenie szczególnie polecamy   jako spotkania integracyjne dla 

firm, doskonała animacja po konferencyjna. 

 

Założenia: 

Zakres jest uzgadniany przed każdym spotkaniem indywidualnie, jednak 

najczęściej nasze degustacje zawierają następujące elementy: 

 Wstęp,  historia whisky  

 Wprowadzenie do whisky słodowej, zarys procesu produkcyjnego, 

 Degustacja 4 różnych edycji whisky w tym whisky single malt, 

 Poradnik kupującego, 

 Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, 

 Niespodzianka prowadzącego !!! 

 Konkurs z nagrodami, 

 Szkolenie trwa ok. 2 godziny .  
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Typ EVENTU :  “LIVECOOKING – warsztaty kulinarne”  

 

 
Warsztaty kulinarne  jako atrakcja podczas pobytu szkoleniowego 

jest doskonałą formą integracji i wyśmienitej zabawy po pracowicie 

spędzonym dniu. Każdy z uczestników biorąc czynny udział w 

przygotowaniu ustalonego menu ma okazję poznać tajniki kulinarnej 

sztuki pod okiem doświadczonych Szefów Kuchni, jednocześnie 

doskonaląc umiejętności pracy w zespole.  Zwieńczeniem kulinarnej 

zabawy będzie kolacja złożona z własnoręcznie przygotowanych 

potraw. 

 

Warsztaty kulinarne opis :  

Każdy z uczestników będzie miał okazję  brać czynny udział w 

przygotowywaniu potraw. W ciągu ok. 3 godzin zostaną przyrządzone 4 

dania zgodnie z wybranym przez grupę menu.  Grupa zostanie 

podzielona na  mniejsze grupy ( 8 - 10 os.)  w których będą 

przygotowywane poszczególne dania.  

Pod okiem szefów kuchni zespoły przyrządzą wybrane potrawy, 

nauczą się dobierania przypraw, łączenia smaków.  

Przyjemnym zakończeniem będzie wspólna degustacja w formie 

szwedzkiego stołu, co umożliwi przekonanie się o efektach na 

własnych językach. 

 

Ceny zawierają kompleksową obsługę eventu tj. 

- wszystkie wymienione  potrawy będą do degustacji  

  dla każdego uczestnika 

- odpowiedni profesjonalny sprzęt gastronomiczny 

- produkty spożywcze najwyższej jakości  

- zabezpieczenia wierzchnie dla uczestników na czas warsztatów  

  ( fartuchy )  
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Poniżej przesyłam również krótki film z realizacji dla 100 osób :   

https://www.youtube.com/watch?v=h9BX4OObACM&t=3s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz zespół :  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9BX4OObACM&t=3s
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Typ EVENTU : „Wieczór hiszpański” – muzyka, degustacja 

win + konsumpcja hiszpańskich TAPAS  

 
Rest Consulting podczas hiszpańskiej imprezy gwarantuje dobrą 

zabawę w rytmach hiszpańskiej muzyki, degustację  wyśmienitego 

hiszpańskiego wina oraz hiszpańskich „tapas”.  

W ciągu trwania  eventu  (ok. 5 godzin  – istnieje możliwość 

„przeciągnięcia” imprezy)  firma Rest Consulting przeprowadza 

konkursy z nagrodami  oraz  zabawy o tematyce hiszpańskiej w celu 

aktywizacji grupy oraz wprowadzenia w imprezowy nastrój wszystkich 

uczestników spotkania.   

 

Szkolenie szczególnie polecamy dla: grup hotelowych powyżej  20 

osób, jako spotkania integracyjne dla firm ( przeznaczone głównie dla  

grup mieszanych  Panie i Panowie ), doskonała animacja po 

konferencyjna. 

Założenia : 

• udział  dwóch  prezenterów  prowadzących imprezę, 

• degustacja hiszpańskich  win różnych szczepów, 

• spotkanie prowadzone w konwencji zabawnej dyskusji pomiędzy 

uczestnikami i prezenterami, 

• aktywizacja grupy podczas „wieczoru hiszpańskiego ” 

z wykorzystaniem muzyki regionalnej oraz licznych zabaw i konkursów, 

• degustacja hiszpańskich „tapas”, 

• nauka tańca - Salsa, 

• kilku godzinna zabawa (również taneczna )przy winie i dobrej 

muzyce 

• czas - ok. 5 – 7 godziny 
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Typ EVENTU : Sekrety skutecznej prezentacji oraz 

wystąpień publicznych 

 

W dobie częstych spotkań służbowych oraz przeświadczenia, że 

„jak cię widzą tak cię piszą” skuteczna autoprezentacja to warunek 

koniczny dobrych relacji z klientami, współpracownikami czy 

kontrahentami . Skuteczna autoprezentacja to  4 godzinny program, 

który ma na celu przedstawić :  

-  metody walki ze stresem,  

-  tajniki dres kodu ( etykiety menagera ) 

- nauka wystąpień publicznych   

 

Szkolenie pt. „co dobry menedżer o skutecznej prezentacji 

wiedzieć powinien” to 4 godziny ćwiczeń, scenek, aktywnego działania 

mającego na celu „wyposażyć” kursanta w wiedzę, którą będzie mógł 

skutecznie wykorzystać z pożytkiem dla siebie oraz pracodawcy.  
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Typ EVENTU : „DEGUSTACJA  CYGAR ” 

                        Szlakiem świata CYGAR …. 

 

Zapalenie cygara to chwila relaksu oraz moment w którym 

możemy na kilkadziesiąt minut odpłynąć myślami od codzienności.  

Cygara od zawsze towarzyszą biznesowym kolacjom i 

nieformalnym spotkaniom. Proponujemy Państwu podróż przez 

niezwykły i pełen tajemnic świat cygar. 

Spotkanie rozpoczynamy od krótkiego wstępu na temat ogólnych 

zasad degustacji cygar. W trakcie degustacji omawiane są między 

innymi takie zagadnienia jak: proces produkcji i jego wpływ na smak 

cygar, najpopularniejsze rejony produkcji, kształt i kolor, wybór cygara, 

budowanie kolekcji oraz etykieta palacza. Podczas degustacji 

tłumaczymy również jak należy cygara opalać, przycinać, 

przechowywać no i oczywiście jak palić. Uczestnicy mają okazję 

zapalić różne cygara o odmiennym smaku oraz stylu. 

Wszystkie tematy omówione są w sposób ciekawy i zajmujący 

wraz z licznymi anegdotami i historiami ze świata tytoniu. Dzięki temu 

prezentacja zyskuje dynamizm i interesującą formę. 

 

Założenia: 

Zakres jest uzgadniany przed każdym spotkaniem indywidualnie,  

jednak najczęściej nasze degustacje zawierają następujące  

elementy: 

 Wstęp,  historia cygar  

 zarys procesu produkcyjnego, 

 degustacja  różnych edycji cygar  

 Poradnik kupującego, 

 Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, 
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 Szkolenie trwa ok. 60 minut. ( część oficjalna ) 

         + ok 30 minut wspólnych rozmów przy stanowisku  

          prowadzącego.  

 

Proponowane tematy poruszane podczas spotkania :  

„Wprowadzenie do Świata Cygar” 

„Kuba, żywa legenda” 

„Najsłynniejsze marki – Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta..” 

„Dominikana i Honduras” 

„Churchill, Robusto czy Torpeda – oto jest pytanie?” 
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Pozdrawiam i zapraszam do współpracy  

Łukasz Szołtys 

tel. : 0048 696 020 324 

e – mail : biuro@restconsulting.pl 

https://www.facebook.com/warsztatykulinarnedlafirm 

www.restconsulting.pl 

 

REST   CONSULTING   

ul. Główna   23,   Pruchna k. Cieszyna     

ul. Mściwoja II ,  Gdańsk                                                                                                                                  

mailto:biuro@restconsulting.pl
https://www.facebook.com/warsztatykulinarnedlafirm
http://www.restconsulting.pl/

