KATARZYNA KRUPA
Idealna prowadząca

Nie należy lekceważyć drobnostek,
bo od nich zależy doskonałość.
MICHELANGELO BUONARROTI

KATARZYNA KRUPA
Prezenterka telewizyjna, reporterka, tancerka
i wielokrotna finalistka turniejów tańca towarzyskiego
na całym świecie. Ekspert z zakresu savoir-vivre.
Przez wiele lat związana była ze stacją TVN. Uczestniczyła w pięciu
edycjach kultowego Tańca z Gwiazdami. Prowadziła wywiady, reportaże
i liczne zapowiedzi w programie Dzień Dobry TVN. W 2016 roku
rozpoczęła współpracę z Telewizją WP, gdzie współprowadziła poranny
program na żywo.
Jest ekspertem w zakresie etykiety i wizerunku w biznesie. Swoją
wiedzę przekazuje z humorem i klasą podczas szkoleń dla firm i osób
prywatnych.
Ukończyła Dyplomację na Kierunku Stosunki Międzynarodowe
w Collegium Civitas w Warszawie. Pracowała w Parlamencie
Europejskim w Brukseli.

IDEALNA PROWADZĄCA
Dobry prowadzący doda rangi i prestiżu
Wg rankingu magazynu Press „Oni zrobią event” z IX.2017 r.:
Dobry prowadzący to osoba, która doda rangi i prestiżu prowadzonemu
przez siebie wydarzeniu, rozbawi, wzruszy, uzupełni braki w scenariuszu,
a nawet ukryje wpadki organizatora.
Eksperci rankingu wyodrębnili 4 najważniejsze kryteria, którymi
powinien cechować się prowadzący:
•
•
•
•

wdzięk, elokwencja i elegancja,
błyskotliwość i inteligentna reakcja,
przygotowanie się do eventu,
indeks foszenia - czyli czy prowadzący miewa muchy w nosie.

TO KASIA
Zawsze perfekcyjnie przygotowana, wszechstronna,
błyskotliwa, elegancka, bez much w nosie
Ma 10 lat doświadczenia w prowadzeniu programów na żywo w telewizji,
a od 7 lat występuje w roli gospodyni takich wydarzeń jak:
•
•
•
•
•
•

jubileuszowe gale,
konferencje i panele dyskusyjne,
gale wręczenia nagród,
wieczory sylwestrowe,
wydarzenia sportowe,
eventy korporacyjne.

Jako jedyna prowadząca w Polsce jest ekspertem od etykiety w biznesie
i prowadzi szkolenia w tym zakresie.
Prywatnie kocha sport i adrenalinę. Jest miłośniczką treningu funkcjonalnego,
bikram jogi, a ostatnio golfa. Bardzo dobrze czuje się za kierownicą, dlatego
w wolnych chwilach próbuje swoich sił na torach wyścigowych.

REFERENCJE
O Kasi słów kilka
„Podczas każdej z imprez wykazała się ogromnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem. Dzięki swojej otwartości bardzo szybko nawiązywała doskonały
kontakt zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, z powodzeniem zachęcając ich do
aktywnego udziału w konkursach i animacjach na scenie, jednocześnie dbając
o prawidłowy przebieg.Wysoka kultura osobista, kreatywność oraz umiejętność pracy
pod presją czasu sprawiają, że Pani Katarzyna Krupa jest z pewnością osobą godną
polecenia.”
AGUSTIN EGURROLA
„Współpraca z Kasią dawała poczucie bezpieczeństwa, wiedziałam, że nie zaskoczy
jej żadna nieoczekiwana sytuacja, a jej spontaniczność i szybkość reakcji pozwala
uniknąć nieoczekiwanych wpadek.”
ALCON
”Współpraca z Katarzyną to czysta przyjemność z uśmiechem na twarzy
i spokojem podczas eventów.”
RADAR EVENTS

KONTAKT
Zapraszam do obejrzenia
krótkiego demo:
http://katarzynakrupa.com/#demo

kontakt@katarzynakrupa.com
+48 732 611 444
www.katarzynakrupa.com

