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 Warszawa, 27 lipca 2014 roku 

 

 

LIST REFERENCYJNY 

 

Bazując na kilkuletniej współpracy zaświadczam, że Agencja Artystyczna Art Anima z 

siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Benedyktyńskiej 26/6, dostarczyła firmie 

Symantec Poland sp. o.o. usługi związane z organizacją i obsługą konferencji oraz seminariów 

realizowanych poza granicami Polski. Usługi te obejmowały między innymi: 

 

• pomoc w wyborze oraz rezerwacja adekwatnego miejsca (obiektu) konferencyjnego, 

• zapewnienie wymaganego sprzętu audiowizualnego, 

• dostarczenie oprawy konferencji (banery, ulotki, stendy, materiały marketingowe) 

• zaproszenie i obsługa gości konferencji, 

• obsługa cateringowa w trakcie konferencji, 

• obsługa informacyjna i logistyczna uczestników konferencji, 

• realizacja programów integracyjnych dla uczestników konferencji (np. kolacja/bankiet, 

zajęcia terenowe). 

 

Usługi te były realizowane w ramach następujących projektów: 

 

• Konferencja Symantec Vision 2012 – Barcelona, Hiszpania, listopad 2012 roku, 

• Warsztaty rozwiązań bezpieczeństwa informatycznego Symantec – San Farnacisco / 

Mountain View, Kalifornia, USA, czerwiec 2013 roku, 

• Warsztaty rozwiązań Symantec dla sektora bankowego – Kitzbuhel, Austria, Marzec 

2014 roku, 

• Warsztaty rozwiązań dostępności informacji Symantec – San Farnacisco / Mountain 

View, Kalifornia, USA, czerwiec 2014 roku. 
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Aktualnie Agencja Art. Anima została zaproszona przez naszą firmę do projektu 

konferencji Symantec Vision 2014, która odbędzie się w Paryżu, Francja, w październiku br. 

 

Pragniemy zwrócić uwagę na rzeczową i solidną współpracę, a także dużą życzliwość, oraz 

zaangażowanie pracowników w realizację projektów. Zrealizowane projekty spełniły stawiane 

przez Symantec Poland sp. z o.o. oczekiwania. Agencja Art. Anima zyskała w naszych oczach 

bardzo dobrą opinię, pozwalając polecić ją jako sprawdzonego partnera, potrafiącego 

realizować udane projekty w kraju i poza granicami Polski. 

 

Z przyjemnością stwierdzamy, że Agencja Art. Anima wywiązała się z przyjętych zadań 

z należytą starannością, a jej pracownicy uwzględniali wszystkie uwagi i nasze życzenia. 

 

Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz żywimy nadzieję na dalszą, 

równie udaną kooperację. 
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