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KLIENT

RMF 4RACING Team to przede wszystkim wspaniali ludzie. Ludzie, którzy – jak sami mówią – „przekraczają granice 

wyobraźni”! To drużyna, która swoim sercem i zaangażowaniem podbija świat rajdów, motoryzacji, eventów! To 

wielcy sportowcy z wieloma sukcesami na koncie! Wicemistrzowie Europy! Wicemistrzowie Polski! Mistrzowie 

Polski w klasyfikacji zespołów! A to tylko niektóre sukcesy! 

Rajdy samochodowe to zawsze wielkie święto motoryzacji. To także wielkie przedsięwzięcie organizacyjne dla teamów 

biorących udział w zawodach. Tutaj liczy się każdy szczegół. Najmniejsza śrubka. Nie ma miejsca na pomyłkę, brak 

koncentracji czy chwilę znużenia. To między innymi również dlatego tak istotna jest funkcjonalna baza podczas 

zawodów. Baza, która nie tylko zrobi wrażenie na kibicach, ale także stanie się drugim domem dla zawodników, gdzie 

drużyna będzie mogła odpocząć, zjeść wspólny posiłek, zaprosić gości, zostawić swoje rzeczy lub też zaparkować 

swoje niezwykłe samochody. To jednak nie wszystko. Dobrze jeśli bazę można rozebrać i wykorzystać na innych 

eventach – nie koniecznie tych stricte rajdowych. 

Zwiększenie rozpoznawalności 

marki RMF 4RACING Team.  

Połączenie funkcjonalności z 

efektem WOW! – zarówno 

podczas rajdów, jak i innych 

eventów. 
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NASZE ZADANIE

- Stworzenie niepowtarzalnej, nietypowej, 

wyróżniającej, ale zarazem funkcjonalnej 

infrastruktury pod rajdy i eventy za pomocą 

dmuchańców. 

- Zapewnienie efektu WOW!

- Wypromowanie marki RMF 4RACING Team.

KROK PIERWSZY

PODJĘTE DZIAŁANIA

To ważny etap, który przypomina podróż w czasie, przez marzenia i 

potrzeby Klienta. Na tym etapie dowiadujemy się jak Klient 

wyobraża sobie swój idealny event i w jakich eventach uczestniczył 

do tej pory.  



4

KROK DRUGI

ELEMENTY KREACJI

www.poltent.pl

Na podstawie rozmowy stworzyliśmy kompleksowy projekt 

wielofunkcyjnego dmuchanego miasteczka. Tutaj ważny był efekt 

WOW! Chcieliśmy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, coś czego 

świat rajdów samochodowych jeszcze nie widział. W tym celu 

wykorzystaliśmy cały nasz arsenał i uruchomiliśmy wszystkie 

nasze moce! 
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NAMIOTY DMUCHANE

Wiedzieliśmy, że drużyna RMF 4RACING Team lubi 

rozmach! Dlatego połączyliśmy dwa namioty w 

całość, a następnie podświetliliśmy je specjalnie 

dopasowanym światłem. Dzięki temu załoga zyskała 

w środku więcej miejsca dla odwiedzających gości, a 

dzięki oświetleniu logo było widoczne nawet późną 

nocą.

WYPOSAŻENIE NAMIOTU

Namiot wyposażyliśmy w funkcjonalne, atrakcyjne 

meble eventowe. Estetyczny design i przytulna 

atmosfera stwarzają lepsze warunki pracy. W 

atrakcyjnym wnętrzu ludzie czują się bardziej 

komfortowo. Goście nie chcą Cię opuszczać. 

Atmosfera robi się wyjątkowa, a w powietrzu czuć 

pozytywną wibrację. Czyż nie o to chodzi, kiedy 

zapraszasz gości na event? 
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PUFY I KOSTKI

Rajdy to nie tylko wyścigi. To również ciekawe 

historie, a tych RMF 4RACING Team ma naprawdę 

wiele. Warto wygodnie usiąść, zadbać o orzeźwiające 

napoje i posłuchać niezwykłych opowieści Rafała. 

Wiedziałeś, że to właśnie Rafał ściągnął Adama 

Małysza do Rajdów? Na wygodnych pufach można 

słuchać godzinami! 

STOLIK I LADA

Ważne elementy wyposażenia namiotu. Stolik i lada 

spełniają wiele funkcji. Można na nich spożywać 

posiłki, rozłożyć przekąski, postawić komputer, albo 

zrobić notatki podczas ważnej rozmowy z 

biznesowym partnerem. To proste i funkcjonalne 

narzędzia, które są również świetnymi nośnikami 

reklamowymi. 
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NAMIOT VENTO

To namiot, którego nie mogło zabraknąć w projekcie. 

Spełnia wiele dodatkowych zadań w miasteczku 

eventowym. Ma nowoczesny design oraz sporą 

powierzchnię reklamową i użytkową. Można pod nim 

zaparkować samochód, postawić hostessy 

promujące markę, a w razie potrzeby szybko zabrać 

ze sobą w trasę. VENTO na evencie to zawsze strzał 

w dziesiątkę! 

EKRAN

Widać na nim wszystko nawet z dużej odległości! 

Ustawiony obok namiotów znakomicie wypełnia 

przestrzeń miasteczka eventowego, co daje wrażenie 

dobrze zorganizowanej przestrzeni. Klient mógł na 

nim zaprezentować swoje logo, pokazać światu na co 

go stać! Kto powiedział, że rozmiar nie robi żadnej 

różnicy? 
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SŁUPEK

Wznosi się wysoko ponad głowy uczestników eventu. 

Na szczycie widnieje logo RMF 4RACING Team. 

Doskonale widoczny dla wszystkich. Przypomina 

wieżyczkę pod którą koniecznie trzeba podejść. 

Dmuchany słupek to metafora zwycięstwa! 

KLASYCZNY BALON

Klasyka w plenerze. Gdziekolwiek jest dumnie 

eksponuje brand Klienta. Z tego powodu również w 

miasteczku RMF 4RACING Team znalazł dla siebie 

miejsce. 



NIETYPOWY BALON KRÓLIK

W super Teamie nie mogło zabraknąć ekstra 

kierowcy! Kierowcy od zadań specjalnych! Nietypowe 

dmuchańce są jak wisienka na torcie na eventach. 

Ożywiają atmosferę, personifikują wartości firmy albo 

wskazują na najmocniejsze cechy w drużynie. Może 

królik to nie zając, ale jak siądzie za kierownicą… 

9
ELEMENTY KREACJI

www.poltent.pl

BRAMA STARTOWA

Jej unikalny design przyciągał fanów motoryzacji. To 

stały element każdego dmuchanego miasteczka. 

Brama nie tylko otwiera przestrzeń na evencie, ale 

przede wszystkim staje się "wrotami do innego 

świata"! Wystarczyło podejść pod bramę RMF 

4RACING Team i już ciarki przechodziły po plecach! 

Czujesz tę energię!? Teraz nie ma wyjścia! Trzeba 

zobaczyć, co ciekawego kryje się w środku! 
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Decydując się na dmuchaną bazę, 

RMF 4RACING Team stał się 

wzorem do naśladowania dla innych 

teamów rajdowych na całym 

kontynencie. 

Dmuchane miasteczko zrobiło 

wrażenie na wszystkich. Kibice 

pstrykali zdjęcia, które później 

naturalnie rozprzestrzeniały się 

w Internecie.

Dmuchany królik stał się atrakcją 

dla najmłodszych.

Dzięki niemu dzieciaki złapały 

rajdowego bakcyla. O przyszłość 

rajdów możemy być spokojni :)

RMF 4RACING Team odniósł 

sukces wizerunkowy i stał się 

rozpoznawalny nie tylko w 

Polsce, ale również poza 

granicami kraju.
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Z produktami firmy Poltent kontakt mamy od 11 lat. Przez ten czas testowaliśmy 

sprzęt Poltentu w najdalszych zakątkach świata i we wszystkich możliwych 

warunkach pogodowych. Jesteśmy najbardziej wyróżniającym się projektem 

rajdowym w Europie. Nasze rajdowe miasteczka są kolorowe, wyjątkowe, 

bezpieczne i wygodne. Wspólnie kreujemy też sporo nowych rozwiązań i bawimy 

się tą współpracą doskonale. Czekamy na kolejne 11 lat :-)

Rafał Płuciennik

Szef zespołu RMF 4RACING Team „

„
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