
20 lat zobowiązuje ... 
             ... w grupie raźniej

marki firmy



MK TRAMPING TRAVEL & INCENTIVE

Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku, warto zrobić go razem z nami! 

Specjalistyczne biuro podróży  i agencja eventowa MK Tramping Travel 
& Incentive Sp. z o.o. powstało z połączenia dwóch firm:
- Martyna Adventure (agencji powstałej przy współpracy z Martyną 
Wojciechowską specjalizującej się w branży MICE)
- Biura Organizacyjnego MK Tramping (biura podróży organizującego 
przygodowe wyprawy w najciekawsze zakątki świata) 

Od 1995 roku organizujemy dla Was wyprawy na krańce świata. 
Zdobyliśmy w tym czasie bezcenne doświadczenie; poznaliśmy sposoby 
organizowania wypraw w taki sposób, by były one sukcesem dla na-
szych klientów i dla nas. 
Przez lata dobraliśmy profesjonalną ekipę pilotów i pracowników, a tak-
że zagranicznych kontrahentów. Staramy się, by nasze wyjazdy były dla 
Państwa przygodą życia.
Już od kilkunastu lat cieszymy się ugruntowana pozycją na rynku oraz 
zaufaniem klientów, których grono z roku na rok się powiększa. 
Naszą wiarygodność potwierdzają nie tylko sami klienci, ale także pro-
fesjonalne organizacje turystyczne, znane osoby oraz media. 
Jesteśmy laureatami wielu wyróżnień, w tym dwukrotnie prestiżowego 
Odysa, nagrody ufundowanej przez Krakowską Izbę Turystyki.



Naszą wiarygodność potwierdzają 

 Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel       Society for Incentive Travel Excellence                        Krakowska Izba Turystyki



MK CREATIVE STUDIO
NASZE MARKI

INCENTIVE  - wyjazdy motywacyjne i lojalnościowe dla firm
BUSINESS TRAVEL  - indywidualne wyjazdy biznesowe
VIP - programy podróżnicze dla wymagających Klientów
EVENTY - motywacja i budowanie realacji w firmie w Pol-
sce i za granicą
- wyjazdy na kongresy i organizacja konferencji 
PODRÓŻE Z GWIAZDAMI  - wyjazdy ze znanymi i lubianymi

TV & MOVIES 
- organizacja i obsługa planów foto oraz filmowych w egzo-
tycznych sceneriach
- oprawa szkoleń i konferencji
- reportaż, relacje z wydarzeń
- fimy promocyjne i reklamy
- zdjęcia i fikmy z powietrza
- transmisje Live i widowiska plenerowe

PODRÓŻE POŚLUBNE - egoztyczne i rajskie wyjcieczki 
ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ - a może tak: 7 dni wypoczynku 
i 7 dni zwiedzania, czyli coś dla niej i dla niego.
FLY & DRIVE  - indywidualne podróze samochodem  wegług 
naszych wskazówek
RODZINNE WAKACJE - podróże oczami dziecka
DLA PASJONATÓW - pasjonackie wyprawy dla poszukiwa-
czy przygód w małych grupach
WYCIECZKI OBJAZDOWE -  wycieczki i wyprawy w najcie-
kawsze rejony świata, dla wymagający



Nasza oferta obejmuje w szczególności:
 

- wyjazdy motywacyjne dla firm – incentive.
- wyjazdy – nagrody dla pracowników oraz kontrahentów.
- nisko i wysokobudżetowe wyprawy przygodowe.
- szkolenia z elementami gier plenerowych.
- programy integracyjne typu outdoor i indoor.
- wyprawy dla wymagających Klientów, uwzględniające najbardziej wyszukane potrzeby.
- realizacje planów zdjęciowych i filmowych w egzotycznych sceneriach.
- realizacje wyjazdów z udziałem osób znanych i popularnych.
- inne przedsięwzięcia, jakie Klient zdoła wymyśleć.
- usługi konsultacyjne
 

Dotychczas zrealizowaliśmy około 200 wyjazdów incentive, imprez integracyjnych, szkoleń połączonych z progra-
mami przygodowymi. Współpracujemy z firmami z różnych branż: bankowej,  samochodowej, spożywczej, budow-
lanej, farmaceutycznej, kosmetycznej, paliwowej, elektronicznej, przemysłowej i innych.
Wielu z naszych Klientów stale z nami współpracuje.
 

Nasi pracownicy to zgrany zespół pasjonatów podróży, a jednocześnie profesjonalnych organizatorów wyjazdów i 
specjalistów w branży MICE.



wyjazdy motywacyjne dla firm

INCENTIVE

Na sukces firmy składa się praca całych zespołów ludzi. 
Zmotywujemy Twoich pracowników do wytężonej pracy dla firmy,                  
a Twoich Klientów i kontrahentów do trwałej współpracy.
Jedną z najefektywniejszych możliwości motywowania i nagradzania 
jest wspólny wyjazd, podczas którego pracownicy poznają się lepiej 
od zwykłej, ludzkiej strony, dzielą radość z odnoszonych sukcesów i 
rozmawiają o wspólnej przyszłości.
Dla Twoich klientów, współpracowników i kontrahentów idealnie 

zorganizowany wyjazd z niestandardowym programem, nutką adrena-
liny i przygody to gwarancja nawiązania trwałych biznesowych relacji.
Nasz incentive to nie typowe zwiedzanie egzotycznych miejsc. Ofe-
rujemy znacznie więcej! Przełamujemy schematy i bariery, rozwijamy 
kreatywność i tolerancję, schodzimy z utartych ścieżek, odrywamy od 
biurowej rzeczywistości i stawiamy nowe wyzwania. 
A wszystko dostosujemy do Twoich oczekiwań i celów przedsięwzię-
cia!



Kongresy - Konferencje - IntegracjaEVENTY

Eventy to doskonały sposób na budowanie zespołu i efektyw-
na forma gratyfikacji dla pracowników lub Klientów. Perfek-
cyjnie zorganizujemy wszelkie wydarzenie firmowe. Dbamy 
o każdy detail konferencji, ułożymy doskonały plan kongresu, 
odpowiednio dobierzemy i zrealizujemy atrakcje towarzyszą-
ce. Oferujemy również szeroki zakres programów integra-
cyjnych typu outdoor czy szkolenia tematyczne wbudowane 

w atrakcyjne fabuły i gry plenerowe. proponuje skuteczne i nie-
standardowe rozwiązania. Zadbamy o ciekawy scenariusz spo-
tkania, przygotujemy scenografię i zaskakujące niespodzianki, 
aby każde wydarzenie stało się naprawdę wyjątkowe. 
Nasz kreatywny zespół proponuje skuteczne i niestandardowe 
rozwiązania. Zadbamy o ciekawy scenariusz spotkania, przygo-
tujemy scenografię i zaskakujące niespodzianki, aby każde wy-
darzenie stało się naprawdę wyjątkowe.



Konkursy

NAGRODY

Pozytywne emocje i wspomnienia towarzyszące podróżom są niezapo-
mnianą i niezwykle skuteczną formą nagradzania Klientów, kontrahen-
tów, czy pracowników. Profesjonalnie zorganizowana przygoda życia 
przynosi niewspółmierne korzyści i jest doskonałym środkiem marke-
tingowym.
Tworzymy specjalne oferty jako nagrody dla uczestników konkursów 
oraz akcji promocyjnych lub proponujemy dołączenie się do naszych 
grup. Nasze podróże to doskonały produkt wsparcia sprzedaży i czynnik 
motywujący, którego nie zastąpi żadna rzeczowa nagroda. 

Chciałbyś uciec i schować się przed całym światem? A może pragniesz 
bezpiecznie zrealizować nietypowy projekt podróżniczy na najwyższym 
poziomie? Wyślemy Cię incognito na wakacje marzeń! A jeśli nie opu-
blikujesz własnych zdjęć na facebooku, to nikt się o tym nie dowie...

VIP
Cenisz luksus i prywatność ? 



MK CREATIVE STUDIO
PRODUKCJE FILMOWE I TV -  obsługa planów filmowych 

Film & TV

Produkcja filmowa, telewizyjna 
i fotograficzna. Profesjonalni
 operatorzy i fotografowie.

Kreacja

Reaserch / kierownictwo produkcji 
logistyka / realizacje multimedalne 

wg najszowszych trendów.

Podróże z Dronem

Podróże z dronem
Latamy pco całym świecie, również 

przy produkcjach TV. 

Doświadczony zespół producencki sprosta każdej realizacji filmowej, telewizyjnej czy reklamowej. Wielokrotnie współpracowaliśmy 
z ekipami filmowymi i telewizyjnymi na całym świecie. Znamy ciekawe miejsca, wiemy gdzie mieszkają niezwykli bohaterowie, jakie 
są miejscowe realia i jak dopinać wszelkich formalności... Ostatnio nasza ekipa realizuje między innymi program: „Kobieta na krańcu 
świata” dla telewizji TVN.

Doświadczony zespół producencki sprosta każdej realizacji filmowej, telewizyjnej czy reklamowej. Wielokrotnie współpracowaliśmy 
z ekipami filmowymi i telewizyjnymi na całym świecie. Znamy ciekawe miejsca, wiemy gdzie mieszkają niezwykli bohaterowie, jakie 
są miejscowe realia i jak dopinać (dopiąć) wszelkich  (e) formalności... 
Nasza ekipa realizuje m.in. programy „Misja: Martyna” i „Kobieta na krańcu świata” dla telewizji TVN oraz cykle edukacyjne i doku-
mentalne dla różnych odbiorców.
Realizujemy również materiały (filmy) reklamowe  (oraz dokumentalne) z wyjazdów INCENTIVE na życzenie klienta. 

więcej na ....
                              

www.mkcreativestudio.pl



CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

Realizowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na rzecz lokalnych społeczności, czy też wdra-
żanie projektów ekologicznych, to nie tylko dbałość o wizerunek firmy, budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, 
czy właściwe traktowanie środowiska. To także wykorzystywanie tego typu działań w integrowaniu pracowników              
i kreowaniu wspólnoty pracującej na rzecz osiągania tego samego celu. Wyjazd incentive, poprzez połączenie zaba-
wy z pracą na rzecz innych osób oraz lokalnych społeczności, pozwala na skuteczne integrowanie pracowników. Re-
alizując razem określone cele, wzmacniane jest poczucie przynależności do grupy i osiągana indywidualna satysfak-
cja każdego, kto bierze udział w wykonaniu zadania. Dlatego też coraz więcej firm świadomie wprowadza działania 
społecznie odpowiedzialne do polityki swojego funkcjonowania.
 
Efekty wyjazdów incentive, których zadaniem jest motywowanie pracowników, mogą być wzmacniane poprzez              
łączenie wyjazdów z realizacją działań CSR. My proponujemy przygotowanie wyjazdów motywacyjnych z uwzględ-
nieniem wolontariatu pracowniczego oraz realizowania projektów ekologicznych.
 
Projekty, łączące wyjazdy typu incentive z wolontariatem pracowniczym realizowanym na rzecz lokalnych społeczno-
ści albo wykonaniem projektów ekologicznych przygotowujemy na konkretne zamówienie. Jeśli interesuje Państwa 
organizacja wyjazdu motywacyjnego z takimi elementami, zapraszamy do kontaktu.



NASZE DOŚWIACZENIE

Ponad 5000 Klientów

firm, instytucji i osób indywidu-
alnych, z czego ponad 1500 osób 
uczestniczyła w naszych wyjaz-

dach więcej niż 1 raz

20 lat na rynku

jesteśmy jednym z najdłużej 
istniejących na rynku biur podóży, 

organizujących wyprawy o 
charakterze przygodowym. 

Organizacją wyjazdów motywa-
cyjnych zajmujemy się już 10 rok.

Jako pierwsi

zorganizowaliśmy komercyjne wy-
prawy do Etiopii, Kongo, Somali-
landu, Birmy czy Indian Yanomami 

Ponad 1000 wyjazdów

wypraw, trampingów, wycieczek 
indywidualnych, eventów, wyjaz-
dów motywacyjnych i nagrodo-

wych.

Nagroda ODYS

2 krotnie zostaliśmy nagrodzeni 
przez Krakowską Izbę Turystyki, 

jako najlepsze biuro podróży.



ZAUFALI NAM



- wyjazdy incentive na 6 kontynentów,
- spotkania biznesowe, targi, kongresy, konferencje w różnych kra-
jach,
- wyjazdy indywidualne dla VIP-ów, w tym wyprawy na najwyższe 
szczyty kontynentów, ekstremalne wyprawy w głąb  Amazonii, eks-
kluzywne SPA i szkoły jogi, rodzinny wypoczynek w bajecznych miej-
scach na Ziemi, klasyczne „shoppingi” od Nowego Yorku po Tokio, 
„zabawowe” raje i najlepsze kluby świata, koncerty,
- szkolenia i warsztaty fotograficzne,
- nagrody w projektach medialnych i filmowych:  Dzieciaki z Klasą , 
Misja Martyna I i II,
- realizacja odcinków we wszystkich 7 sezonach programu „Kobieta 
na krańcu świata”,  w 2 sezonach „Misja Martyna, oraz odcinki do 
programu „SOS dla Świata” i „Efekt Domina”,
- cykl wypraw z Beatą Pawlikowską dla Onet.pl,
- wydarzenia sportowe, np. rajd Paryż - Dakar 2010, Mundial w Bra-
zylii w 2014, wyjazdy na F1,
- oprawę imprez wieczornych z uczestnictwem gwiazd,
- eventy w Polsce (np. szkolenie biathlonowe „Biegaj z Tomaszem 
Sikorą”)

i wiele wiele innych

DLA NASZYCH KLIENTÓW 
ZREALIZOWALIŚMY



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



ma

MK Tramping Travel & Incentive sp. z o.o.
 
ul. Krowoderska 21/5
31-141 Kraków 
biuro@mktramping.pl
Tel: +48 12 430 01 72
Kom: +48 504 057 661

www.przygodamotywuje.pl
www.mktramping.pl
www.mkcreativestudio.pl

W którą stronę świata chcesz wyruszyć!? Skontaktuj się z nami. 


