INTERAKTYWNA HISTORIA
POLSKIEJ WÓDKI
I WYJĄTKOWE
DOŚWIADCZENIA

NIEZWYKŁE
MUZEUM
Muzeum Polskiej Wódki kryje w sobie o wiele więcej
niż tylko interaktywną wystawę na temat historii polskiego
narodowego trunku. Dawny budynek rektyfikacji
z pieczołowicie odrestaurowanymi wnętrzami, urzekającymi
współczesnym designem, oferuje gościom szereg
interesujących warsztatów, szkoleń i pokazów filmowych.
W pomieszczeniach muzeum można organizować
prezentacje filmowe, wykłady i spotkania biznesowe.
A po godzinach?
Budynek muzeum jest otwarty dla gości, którzy chcą
zorganizować wieczory tematyczne, spotkania integracyjne,
urodziny, a nawet prywatne pokazy filmowe.

ZWIEDZANIE
MUZEUM
I DOŚWIADCZENIA

ZWIEDZANIE
MUZEUM

Zwiedzaj Muzeum Polskiej Wódki, wykorzystując
wiedzę naszych przewodników w odkrywaniu
historii Polskiej Wódki w nowoczesnym wydaniu
i rozkoszuj się bezpłatną degustacją tego trunku.
Poznaj własne preferencje smakowe, odkrywając
unikalny asortyment i smaki Polskich Wódek.

WARSZTATY
Z POLSKĄ WÓDKĄ
MASTER CLASS –
KOKTAJLE NA BAZIE
POLSKIEJ WÓDKI

FOOD PAIRING –

CZYLI SZTUKA ŁĄCZENIA
JEDZENIA Z POLSKĄ WÓDKĄ

Wstrząsaj, miksuj, mieszaj i rozgniataj składniki,
by przygotować swoje ulubione koktajle

Coś dla prawdziwych smakoszy: współczesne
potrawy serwowana z Polską Wódką

Interaktywne szkolenie poświęcone kulturze koktajlowej, podczas którego poznasz sztuczki barmańskie
przydatne przy przyrządzaniu własnych koktajli
w domu.

Goście mają okazję spróbować trzech rodzajów Polskiej
Wódki: z żyta, pszenicy i ziemniaków. Każda z nich będzie
serwowana z pieczołowicie dobranymi współczesnymi
przekąskami, które dopełniają, a zarazem podkreślają
wyjątkowy smak każdego rodzaju tego trunku.

TOASTY WZNOSZONE
POLSKĄ WÓDKĄ
Nie tylko Na zdrowie!
Historia czy impreza? Obie doskonale do siebie pasują.
Analizując dostępne wzmianki historyczne o toastach
naszych przodków, dowiadujemy się, jak się bawili
i świętowali, a także w jaki sposób ich zwyczaje ukształtowały dzisiejsze domówki. Zapraszamy na opowieść
o Polskiej Wódce, widzianą przez pryzmat nieodłącznego
elementu wszystkich imprez czyli toastów jako tradycji
wzbogacającej i ożywiającej wszystkie spotkania.

DOMOWE INFUZJE

NA BAZIE POLSKIEJ WÓDKI
Dla miłośników przygotowywania współczesnych
nalewek na bazie Polskiej Wódki
Łącząc różne smaki i eksperymentując z szerokim
wachlarzem składników: owoców sezonowych i kandyzo
wanych, syropów, ziół, przypraw i kwiatów, poznasz tajniki
przygotowywania własnych współczesnych nalewek.
Z naszą pomocą stworzysz swoje autorskie infuzje
smakowe skomponowane z lokalnych składników
i przy wykorzystaniu najlepszych technik.

SPOTKANIA,
WYDARZENIA
& IMPREZY

EKSKLUZYWNE
PRZESTRZENIE

Konferencje, spotkania integracyjne,
wieczory tematyczne, imprezy urodzinowe,
prywatne pokazy filmowe i wiele więcej

VODKA ACADEMY BAR
Muzyka, przekąski, drinki i doskonałe towarzystwo –
to tylko niektóre z powodów, dla których warto nas
odwiedzić
Vodka Academy Bar został zaprojektowany jako miejsce
służące edukacji i inspirowaniu entuzjastów koktajli.
W pełni wyposażony drink bar sprawia, że jest to doskonałe miejsce, aby dowiedzieć się wszystkiego o swoich
ulubionych drinkach, spróbować Polskiej Wódki i poznać
różnorodne smaki i aromaty.
Liczba miejsc siedzących w VAB: 80

¾ Koneser Bar

KINO

Kultowe miejsce spotkań prawdziwych koneserów kraftowych
koktajli z widokiem na Plac Konesera i Pragę

Ekskluzywna, gustownie wykończona sala,
odpowiednio wyposażona na potrzeby prywatnych
pokazów filmowych.

¾ Koneser Bar, łączący rolę ekskluzywnego miejsca spotkań
i elitarnego cocktail baru, zajmuje dwa piętra i oferuje 80 miejsc
siedzących oraz strefę VIP przygotowaną na specjalne spotkania.
Liczba miejsc siedzących w barze 3/4 Koneser: 40
Liczba miejsc siedzących w strefie VIP: 40

Nasze kameralne kino, zaprojektowane w eleganckim
stylu, jest przystosowane do prezentacji, wykładów
i pokazów organizowanych w ramach imprez firmowych.
Liczba miejsc siedzących w kinie: 46

ODKRYJ KLEJNOT
W NASZEJ KORONIE
ZABYTKOWA KOTŁOWNIA –
MIEJSCE DO ORGANIZACJI EVENTÓW
Kultowa przestrzeń eventowa Muzeum Polskiej Wódki, klejnot w naszej koronie.
Doskonałe miejsce do organizacji konferencji, imprez firmowych, pokazów, wystaw,
przyjęć oraz imponujących uroczystości okolicznościowych. Kotłownia, wyposażona
w system wideokonferencyjny i projektor wielkoekranowy, oferuje idealną przestrzeń
dla każdego wydarzenia, od dużych zjazdów po małe spotkania.
Liczba miejsc siedzących w Kotłowni: 120

zobacz

PAKIETY
DLA FIRM
WYDARZENIA FIRMOWE
W wyjątkowych przestrzeniach Muzeum Polskiej Wódki
zorganizujemy dla Państwa spotkania firmowe skrojone
na miarę potrzeb (pakiet konferencyjny, wybrane warsztaty, serwis koktajli). Nasza ekskluzywna przestrzeń
eventowa doskonale nadaje się do świętowania zarówno
specjalnych jak i niezobowiązujących okazji w wyjątkowym stylu. Stworzyliśmy idealne miejsce na organizację
konferencji, premier nowych produktów, spotkań biznesowych, warsztatów i szkoleń, integracji zespołów
i imprez firmowych.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE
ON LINE
Nasze nowe wirtualne spotkania team-buildingowe
to wyjątkowa okazja do budowania bliskich relacji
z kolegami, znajomymi i współpracownikami
w przestrzeni wirtualnej.

PRYWATNE IMPREZY
W WYJĄTKOWEJ
ATMOSFERZE

PRZYJĘCIA WESELNE
Świętuj swoje wesele w Muzeum Polskiej Wódki.
Razem z Wami stworzymy idealne przyjęcie weselne,
wpisujące się w oczekiwania par, które poszukują
wyjątkowych przeżyć.

Uczcij specjalne okazje, zrób prezent
komuś wyjątkowemu, lub po prostu
spędź niezapomniany wieczór w Muzeum
Polskiej Wódki. Scenariusz wieczoru
zostanie dostosowany do Twoich
preferencji i możliwości czasowych

SKLEPY

WYJĄTKOWY
WYBÓR

Idealne miejsce dla wszystkich poszukujących
prezentu z charakterem, który zapoczątkuje
trwałą pasję

SKLEP Z ALKOHOLEM – ALEMBIK
Nasz elegancki sklep oferuje szeroką gamę
prestiżowych alkoholi mocnych, win i szampanów.
To doskonałe miejsce do organizowania degustacji
dla małych grup, a także prywatnych prezentacji
wybranych trunków, które znajdują się w portfolio
naszego butikowego sklepu.
www.alembik.com.pl

SKLEP Z PAMIĄTKAMI
Ekskluzywne i wyselekcjonowane prezenty związane
z Polską Wódką.
Wszystkie towary w sklepie mogą być spersonalizowane
poprzez grawerowanie na miejscu. Można na nich
umieścić wybraną wiadomość, dedykować je konkretnej
okazji lub ważnemu wydarzeniu, a także umieścić
na nich imię i datę, aby nadać im osobisty charakter.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
Muzeum Polskiej Wódki
Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa
Karolina Iskierka
Karolina.iskierka@pvm.pl
+48515015378
Mariusz Dampc
Mariusz.dampc@pvm.pl
+48 515015427

www.pvm.pl

