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Referencje 

Firma INGKA BSC Sp.z o.o. zaświadcza, iz zlecila firmie Nasz Browar sp. z o.o. 
organizację zamkniętnej imprezy firmowej. Impreza dla 310 osób odbyła się dnia 
04.11.2022. 

Otrzymaliśmy usługę dopasowaną do naszych potrzeb, zrealizowaną według 
wcześniejszych ustaleń. Udostępnienie nam całej powierzchni gastronomicznej 
Ulan Browar pozwolilo nam na optymalną organizację naszej imprezy. Menu 
bufetowe serwowane z 2 różnych miejsc bylo różznorodne i smaczne,znalazly się w 
nim opcje mięsne jak i wege oraz lactose/gluten free. Natomiast alergeny byly 
wypisane na winietkach przy potrawach. Opcja open bar także z 2 lokalizacji 
spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników imprezy. Dodatkowo 
skorzystaliśmy z opcji wyboru piwa własnej produkcji z możliwością 
spersonalizowania etykiety. Piwo to nasi pracownicy dostali jako prezent- pamiatkę 
z tego wieczoru. Oferta obajmowała także serwis ochrony i pokaz barmanski, który 
bardzo przypadł nam do gustu. Nasi goście przez cały czas imprezy korzystali z 
opcji zabawy dyskotekowej oraz gry w billard w wydzielonych strefach. 

Rekomendujemy Nasz Browar sp.z o.o. jako sprawdzonego i niezawodnego 
organizatora różnego rodzaju imprez firmowych. Jest to nasza kolejna bardzo 
udana współpraca. 
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Ingka Business Service Center sp z o.o. | Grupa Ingka 
Janki, Pl. Szwedzki 3 | 05-090 Raszyn | Polska 
Biuro: ul. Szwedzka 6a | 61-285 Poznań | Polska 
Tel: +48 61 630 79 00 | Fax: +48 61 630 79 80 
NIP: PL 527-262-58-57 | REGON: 142358869 
www.IKEA.pl | www.ingka.com 

 
KRS 0000354605 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wysokość kapitału zakładowego: 88 362 000,00 zł 
BNP Paribas Bank Polska PL 19 1600 1462 1820 9717 8000 0001 

 
Grupa Ingka jest największym 
franczyzobiorcą IKEA. Na całym 
świecie zarządza blisko 400 sklepami 
w 32 krajach. 
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