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― Agencja Hostess i Modelek Rzeszów
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obsługi eventów i wydarzeń promocyjnych na terenie woj. podkarpackiego  
i małopolskiego. Głównym punktem naszej działalności jest wynajem hostess i hostów oraz modelek i modeli na potrzeby 
organizowanych przez Państwa wydarzeń.

Naszym celem jest zadowolenie klienta oraz udany event.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ



O NAS

― Profesjonalizm
Agencja Hostess Rzeszów oferuje państwu profesjonalne usługi hostess. Nasz zespół tworzy grupa młodych, kreatywnych 
ludzi stawiających sobie za zadanie wykonywanie powierzonych zadań zawsze na bardzo wysokim poziomie. 

― Misja
Każda przeprowadzana przez nas kampania to wyzwanie sprawdzające nasze możliwości. Nasze działania skierowane są 
na długotrwałe budowanie relacji biznesowych poprzez dialog dwustronny. Zawsze słuchamy wskazówek i uwag naszych 
klientów przygotowując dla nich dedykowaną ofertę. 

― Pasja
Podczas każdej realizacji pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami. Kładziemy nacisk na przygotowanie naszych 
współpracowników zatrudniając tylko najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych, tak by stworzyć niepowtarzalny zespół 
mogący wykonać najbardziej skomplikowane zadania reklamowo-marketingowe. Naszą agencję wyróżnia kompleksowa  
realizacja wykonywanych zadań.
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OBSŁUGUJEMY
GALERIE HANDLOWE ― TARGI ― EVENTY ― BANKIETY GALE 
AKCJE PLENEROWE ― KONFERENCJE.



ZAKRES USŁUG
ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ― PROMOCJA MARKI PRODUKTOWEJ ― ANIMATORZY  
I ANIMATORKI ― SESJE ZDJĘCIOWE ORGANIZACJA EVENTÓW ― DEGUSTACJE  
OBSŁUGA TARGÓW, GAL, KONFERENCJI 

Obszar działania: woj. podkarpackie i małopolskie. 

Zaufali nam między innymi:
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Dlaczego akurat my?
― Doświadczenie
Stawiamy na kompetentny i fachowy zespół działający 
od kilku lat na terenie województwa podkarpackiego  
i małopolskiego

― Wielobranżowość
Nie ma zlecenia, które byłoby dla nas wyzwaniem. 
Branża motoryzacyjna? Firma budowlana? Zabiegi 
kosmetyczne, a może degustacje lub eventy kulinarne? 
Chętnie pomożemy! 

― Estetyka
Podczas każdej realizacji pozostajemy w stałym 
kontakcie z naszymi klientami. Kładziemy nacisk na 
przygotowanie naszych współpracowników zatrudniając 
tylko najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych, tak 
by stworzyć niepowtarzalny zespół mogący wykonać 
najbardziej skomplikowane zadania reklamowo-
marketingowe. Naszą agencję wyróżnia kompleksowa  
realizacja wykonywanych zadań.

― Szkolenia
Nasz zespół nie zawiera przypadkowych osób. Każda 
osoba dołączająca do teamu musi spełniać kryteria 
agencji oraz przechodzi obowiązkowe szkolenie  
z zakresu obowiązków i etyki hostessy.
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KONTAKT

― KLAUDIA JANAS 
Menager ds. Hostess i eventów 
woj. podkarpackie

Tel. 662 659 044

― WIKTORIA KABAJ 
Menager ds. Hostess i eventów 
woj. małopolskie

Tel. 608 709 822

― KATARZYNA KORAB 
Menager ds. Hostess i eventów 
woj. małopolskie

Tel. 881 696 055
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