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Okres przedświąteczny to dobra okazja do okolicznościowych spotkań integrujących 
pracowników, klientów  bądź partnerów biznesowych. Dla grup do 50 osób Muzeum 
Fabryki dysponuje salą warsztatową, w której może odbyć się Państwa spotkanie.  

 
Muzeum Fabryki w Manufakturze to niezwykłe miejsce, gdzie można poznać historię 
dawnych zakładów włókienniczych Izraela Poznańskiego oraz doświadczyć codziennych 
warunków pracy i życia jego robotników. Multimedialna i interaktywna wystawa przybliża 
tajniki produkcji tkanin bawełnianych, losy rodziny założycieli przedsiębiorstwa, a także 
okoliczności w jakich doszło do stworzenia w jego zabytkowych budynkach łódzkiej 
Manufaktury.   

 
Górna sala Muzeum Fabryki doskonale nadaje się do organizacji spotkań firmowych                     
i szkoleń. Prowadzi bezpośrednio na taras na dachu Manufaktury, a dostęp do światła 
dziennego zapewniają olbrzymie fabryczne okna. Na co dzień sala wykorzystywana jest do 
prezentacji czasowych wystaw artystycznych. Dodatkowym atutem jest bezpłatny parking  
dla gości odwiedzających Manufakturę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPYTAJ  O OFERTĘ WYNAJMU SAL W MUZEUM FABRYKI: 
 
Agnieszka Skubisz: a.skubisz@fabricum.pl 
Zbigniew Szymański: z.szymanski@fabricum.pl 
Angelika Wochna: a.wochna@fabricum.pl 
        CZYTAJ DALEJ 

mailto:a.skubisz@fabricum.pl
mailto:z.szymanski@fabricum.pl
mailto:a.wochna@fabricum.pl
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DODATKOWE ATRAKCJE 
 
Przygotowaliśmy propozycję dodatkowych aktywności, które zintegrują uczestników 
spotkania wigilijnego, rozwiną ich kreatywność, wprowadzą w przyjemną, świąteczną 
atmosferę oraz będą stanowić formę podziękowania za wspólną pracę w minionym roku.  
Poniższą ofertę możemy dostosować również dla grup dziecięcych. 

Czas trwania zabawy – od 60 do 90 minut, w zależności od liczby uczestników 
 

1. Zimowa kraina w słoikach  
 

Uczestnicy będą mogli wybrać zimowe dekoracje, które umieszczą w małym szklanym 
świecie stylowego słoika. Ten miniaturowy krajobraz ozdobią różne dodatki: białe gałązki, 
sztuczny śnieg, cekiny, śnieżynki, kora. Słoik będzie można dodatkowo ozdobić według 
własnego pomysłu, np. wstążką z przywieszkami. 

 

     

 
 
2. Malowanie bombek 

       
Podczas warsztatów uczestnicy własnoręcznie malują bombki (farbki, brokaty etc).  Bombki 
wykonane są ze szkła, każda ma swój stojak oraz pudełko, w którym można ją bezpiecznie 
zabrać do domu. Kolory bombek przeznaczonych do zdobienia to czerń i zieleń. 
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3. . Kartki świąteczne 

 

Uczestnicy warsztatów wykonają oryginalne kartki świąteczne pod kierunkiem animatora.  

Kartki mogą być wykonane wg przygotowanych wcześniej wzorów lub wg autorskich 

pomysłów kreatywnych uczestników 

     

 

 

4. Pomarańczowe wianuszki 
 

Stworzymy dekoracje na bazie aromatycznych, suszonych pomarańczy, różnych ozdób, 

kokardek etc. Powstałe mini  wianuszki są  idealne dekoracją na świąteczny stół (skład – 

suszone owoce, igliwie, anyż,  cynamon etc.) 
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5. Dekoracja bombek transparentnych (około 80 osób/2h)* 
 

Przeźroczyste  bombki, do środka których można włożyć, brokat, różne rodzaje sypkiego  
sztucznego śniegu, cekiny, trwałe wysuszone naturalne elementy, patyczki, porosty, piórka. 
Oryginalność koncepcji  zależy od uczestnika. 
        

 

 
 
 
 

6. Zdobienie pierniczków świątecznych  
 

Warsztaty dekorowania pierników są wspaniałą formą integracji, relaksu i beztroskiej 
twórczości, a uczestnicy swoje dzieła zabierają do domu. Praca odbywa się na piernikach 
upieczonych domowym sposobem, na naturalnych składnikach, i kolorowych lukrach  
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7. Las w słoiku 
 

Warsztaty, które od pewnego podbiją serca miłośników subtelnych dekoracji i zieleni w 
domu. Las w słoiku przypomina magiczny świat z Hobbita zamknięty w niewielkiej szklanej 
przestrzeni. W praktyce okazuje się, że stworzenie takiego mikrokosmosu wcale nie jest 
trudne. Wystarczy odrobina chęci, odpowiednie materiały i ekspert, który poprowadzi 
uczestników „za rękę”. 
 

                            

 
8. Zabawa z Cake Pops 

 
Cake Pops to kawałki ciasta, połączonego kremem, uformowanego w kulki i osadzonego na 
patyczku  oraz udekorowanego wedle własnego „widzimisię”. Ostatnio Cake Pops biją na 
głowę swoją popularnością tradycyjne babeczki.  Warsztaty ich zdobienia to masa dobrej 
zabawy i wspaniała możliwość wykazania się „twórczym szaleństwem” 
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9. Wizyta ekipy świętego Mikołaja – pokaz iluzji 
 
Nasz Święty Mikołaj jest naprawdę niezwykły!  Wyczaruje w prezencie pokaz 
przedświątecznej magii. 
 
 
 

 
 
10.  Foto lustro 

 
Przedstawiamy lutro weneckie, które samo robi zdjęcia uczestnikom przed nim pozującym. 
Zdjęcie to, zapisane w formie elektronicznej, można od razu wydrukować. Istnieje 
możliwość wyboru rodzaju tła z gotowej galerii lub jego pełnej personalizacji (za dodatkową 
opłatą). 
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11.  Foto ścianka w stylu retro  

 

Fotograf w stylowym kostiumie poprowadzi fotograficzną zabawę z uczestnikami. Ręcznie 
malowana foto ścianka ma określony styl uzupełniony umeblowaniem, garderobą                         
i szalonymi rekwizytami.  

 
 

 
 

14. Animatorzy w świątecznych strojach 

 
Nasza obsługa stanowisk warsztatowych może składać się z pracowitych  Elfów, Śnieżynek 
lub Reniferów, a nawet  całej drużyny samego Świętego Mikołaja! 
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KONTAKT: 

 
Agnieszka Skubisz: a.skubisz@fabricum.pl 
Zbigniew Szymański z.szymanski@fabricum.pl 
Angelika Wochna: a.wochna@fabricum.pl 

 

 
INNE PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI EVENTOWYCH W MUZEUM FABRYKI, KTÓRYCH SZCZEGÓŁY 
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ muzeumfabryki.pl : 

- Morderstwo w Muzeum, czyli jedyna w swoim rodzaju gra typu Escape Museum 

- Aktywne Zwiedzanie, czyli zwiedzanie połączone z pokazem i krótkimi warsztatami ręcznego 
druku na tkaninie 

- możliwość wynajmu sal Muzeum na własne spotkanie  

           ZAPRASZAMY! 😊 

 
ELEMENTY ZAWARTE W CENIE WARSZTATÓW: 

 
• materiały do warsztatów 

• obsługa 1 lub 2 animatorów 

 
ELEMENTY OBOWIĄZKOWE WYCENIANE DODATKOWO: 

 • wynajem sali Muzeum Fabryki 

 ELEMENTY OPCJONALNE WYCENIANE DODATKOWO: 

 

• wynajem sali 

• świąteczne dekoracje 

• oświetlenie 

• poczęstunek (przerwa kawowa/ degustacja/ catering) 

• zwiedzanie Muzeum Fabryki lub historycznym szlakiem zabytków Manufaktury 

• koordynacja rezerwacji kolacji w wybranej restauracji w Manufakturze 

mailto:a.skubisz@fabricum.pl
mailto:z.szymanski@fabricum.pl
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