Żarów, 01.06.2016r.

REKOMENDACJE

W imieniu swoim oraz całej agencji Galaxy Events chciałabym

bardzo serdecznie podziękować firmie Kajtur

Event s.c. za organizację fantastycznych programów integracyjnych dla jednego z naszych kluczowych i bardzo
wymagających

Klientów, który odbył się w maju 2016r. w Dźwirzynie. Pierwszy z nich został zorganizowany

przy terenie hotelu na plaży (Chrzest Morski), drugi na poligonie wojskowym w Chełmie Gryfickim.
Jako doświadczona agencja eventowa, cenimy sobie jakość na najwyższym poziomie, dlatego też dobór naszych
Partnerów, których polecamy Klientom nie jest przypadkowy. Klient, dla którego przygotowywaliśmy integrację
akceptuje jedynie najlepsze rozwiązania, a jego zadowolenie było nie lada wyzwaniem, gdyż do tego spotkania
twierdził, że trudno będzie go zaskoczyć, co oczywiście udało się Panu Dariuszowi Zielińskiemu, właścicielowi
firmy Kajtur Event s.c. i jego Zespołowi.
Program, który zaproponował Pan Dariusz był strzałem w 10 -

idealny dla grupy 40 osób, którą się

opiekowaliśmy. Kilka godzin fantastycznej zabawy pozwoliło zintegrować się w luźny i zabawny, ale też
ekstremalny

i

nietuzinkowy

sposób.

Mnogość

pomysłów,

fantastycznie

opracowany

teren

oraz

wykwalifikowana i doskonale przygotowana kadra sprawiło, że uczestnicy poczuli się jak w prawdziwym wojsku.
Finałem, również dopracowanym w najmniejszym szczególe była biesiada grillowa na terenie poligonu, podczas
którego uczestnicy mieli okazję spróbować znakomitego jedzenia.
Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim wspomnianemu Panu Dariuszowi Zielińskiemu, ale
również Panu Jackowi, którzy, jako prawdziwi wojskowi zadbali o niepowtarzalny i charakterystyczny tylko dla
tego świata klimat. Tak zaangażowanych, kreatywnych i niesamowicie przy t y m sympatycznych ludzi jeszcze
nie poznaliśmy. Cały zespół zasługuje na najwyższe słowa uznania.
Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę Kajtur Event s.c. wszystkim t y m , dla których ważna jest jakość usług
na

najwyższym

poziomie,

kreatywność,

rzetelność,

zaangażowanie

i

bardzo

oryginalne

pomysły.

Współpracowałam z wieloma firmami z całej Polski, które oferują podobne usługi, ale żadna z nich nie
dorównała możliwościami, jakością i zaangażowaniem Panu Dariuszowi Zielińskiemu oraz Jego Zespołowi.
Będzie m i ogromnie miło, móc ponownie zorganizować dla naszych Klientów spotkanie na poligonie pod opieką
Pana Dariusza, jak również zaprosić cały Zespół na Dolny Śląsk i nie tylko. Jako agencja eventowa pracujemy z
najlepszymi, a firma Kajtur Event s.c. z pewnością należy do tej elitarnej grupy.
Dzięki firmie Kajtur Event s.c. zyskaliśmy kolejnego bardzo zadowolonego Klienta, który kontynuuje z nami
współpracę i jest t o dla nas ogromny sukces. Takich i jeszcze większych sukcesów życzymy Panu Dariuszowi
oraz firmie Kajtur Event s.c.

Z poważaniem.
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