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VOCART cieszy się od lat uznaniem Klientów i Publiczności. 
Zaufano nam między innymi na następujących prestiżowych Wydarzeniach: 

 
- Ogólnopolska Trasa Bayer Polska (2019-2020) 

- Gale I.D. Media „Lwice Biznesu” i „Prestiżowy Produkt 
Roku” (2016, 2017, 2018, 2019) 

- Ogólnopolska Trasa BOŚ Bank „KLONY 2017” (2017) 

- Merck Sales Meeting 2018 (2018 – Darmstadt Niemcy) 

- Gala Orange Polska „BESTSELLERY 2016” (2016) 

- Gala 20-lecia BIALMED (2018) 

- Gala MEDIA-SATURN – Media Markt & Saturn (2013, 
2014, 2015) 

- Gala 90-lecia Spółki Lasy Państwowe (2014) 

- Gala 35-lecia Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego (2016) 

- Gala 25-lecia Firmy SVANTEK (2015) 

- Gala 20-lecia Firmy PLASTEM (2016) 

- Gala 20-lecia Konsorcjum CFE (2016) 

- Gala 10-lecia Wydawnictwa I.D. MEDIA (2015) 

- Gala COLLIERS (2019) 

- Gala FUNDAMENTAL Group (2018) 

- Gala Firm ARUM & GENERALI (2014) 

- Gala Firmy AUDATEX (2016) 

oraz na ponad 500 Przyjęciach Okolicznościowych. 
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Współpracownicy i Klienci wystawiają VOCART bardzo dobre opinie od wielu lat. 

Oto niektóre z nich, a inne prześlemy na życzenie : ) 

 
Pragnę podkreślić zaangażowanie i wysokie kwalifikacje Pana Piotra Kulbickiego oraz innych członków grupy VOCART®, które pozwoliły na pełne zrozumienie 

podczas pracy i koordynację działań wszystkich ekip, bez najmniejszych obaw o powodzenie imprezy, odbywającej się z udziałem przedstawicieli najwyższych 

urzędów państwowych oraz wybitnych przedstawicieli biznesu, mediów, polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

(Wojciech Nalazek – Kierownik Redakcji - Telewizja Polska S.A. – Klient 2012) 

 

 

Bank Ochrony Środowiska rekomenduje współpracę z grupą VOCART® w zakresie organizacji oraz zabezpieczenia technicznego i artystycznego Wydarzeń. Z 

przyjemnością potwierdzamy, iż współpraca Banku Ochrony Środowiska z Piotrem Kulbickim i grupą VOCART® zakończyła się pełnym sukcesem i przebiegała bez 

najmniejszego potknięcia – VOCART® zrealizował swoje zadania z widocznym zaangażowaniem i ogromną dokładnością, pokonując często bariery mocno 

ograniczonego czasu na montaż techniki i na próby przed Wydarzeniem, zapewniając doskonałe rozwiązania techniczne, mieszczące się aż nadto w wyznaczonym 

budżecie i wspierając nasz Bank profesjonalnymi konsultacjami organizacyjnymi przed każdym z Wydarzeń. 

(Paweł Anyszewski - Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu BOŚ Bank – Klient 2018 – Ogólnopolska Trasa KLONY – 515 111 645) 

 

 

Widać było, że goście świetnie się bawili. Dziękujemy też za zaproszenie do Selfie, mieliśmy dużo gości, którzy dobrze się bawili podczas robienia zdjęć. Z 

pewnością będziemy Was polecać ❤️ 

(Kasia i Łukasz – Fotobudka Selfie Camp - kontakt@selfie-camp.pl) 

 

 

Grupa OST Gromada pragnie serdecznie podziękowań Panu Piotrowi Kulbickiemu za wysokiej jakości usługi artystyczno-rozrywkowe, świadczone wielokrotnie na 

rzecz naszych Hoteli i ich Klientów. 

(Marek Trochim – Dyrektor Hotelu Gromada Warszawa – Klient 2012-2014) 

 

 

Media Saturn Holding Polska rekomenduje usługi marki VOCART w zakresie organizacji i obsługi artystyczno-technicznej wydarzeń. Reprezentowana przez Pana 

Piotra Kulbickiego grupa VOCART wielokrotnie wykonywała poważne zlecenia dla naszej Firmy, świadcząc usługi niezawodnie, terminowo oraz na bardzo 

wysokim poziomie. VOCART bez najmniejszego potknięcia realizował prestiżowe Gale oraz inne wydarzenia – począwszy od ich planowania, poprzez zapewnienie 

znakomitych występów artystycznych oraz wysokiej klasy obsługi technicznej w dodatku na dwóch scenach – a skończywszy na realizacji występów Gwiazd 

polskiej estrady. 

(Paulina Kruszewska – Kierownik ds. Administracyjnych – Media Saturn Holding Polska - Media Markt i Saturn – Klient 2013-2015) 

 

 

Niniejszym rekomendujemy współpracę z Piotrem Kulbickim i z Artystami VOCART®, dla których organizacja poważnego Wydarzenia pod presją czasu i nagłych 

zmian scenariusza nie stanowiła problemu i do których to zmian dostosowywali się w ciągu chwili bez straty na jakości imprezy. VOCART® okazał się kreatywny w 

kwestii realizacji scenariusza naszej imprezy, zapewniając atrakcyjne występy artystyczne z wykorzystaniem własnej techniki scenicznej dla kilkuset osób oraz 

usługę DJ’a i Konfersnajera (miłym akcentem była udana współpraca z Panami: Adamem Małyszem i Robertem Martonem). Warto zaznaczyć trafność 

podpowiedzi oraz szybkość działania Pana Piotra Kulbickiego – VOCART® na etapie przygotowań służył nam cennymi radami w doborze Podwykonawców, w 

rozplanowaniu przestrzennym eventu, w ułożeniu i w zmianach scenariusza oraz w kwestiach technicznych. 

(Joanna Posłowska – Prokurent – Fundamental Group – Klient 2018-2019) 

 

 

W imieniu firmy Medicover pragnę podziękować Panu Piotrowi Kulbickiemu i firmie VOCART za przeprowadzenie imprezy firmowej Centrów Medicover w Hotelu 

Jan III Sobieski w Warszawie, na której kilkaset osób bawiło się do świetnie wykonanej muzyki. Polecamy usługi VOCART. 

(Przemysław Kapała – Regionalny Dyrektor Centrów Medicover - Medicover – Klient 2012) 

 

 

Colliers International Poland Sp. z o.o. rekomenduje usługi oprawy muzycznej i technicznej wykonywane przez grupę VOCART. Grupa VOCART przy współpracy z 

Colliers wykazała się wysokim poziomem profesjonalizmu na wszystkich etapach współpracy, a także zaimponowała szerokim repertuarem oraz niesamowitym 

poziomem umiejętności wokalnych i instrumentalnych. 

 (Aleksandra Adamczyk – Colliers International Poland – Klient 2019) 
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