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REFERENCJE
Firma cateringowo – eventowa RAUT współpracuje z firmą JMT od 1998 roku i wspólnie zrealizowaliśmy
szereg małych, dużych i bardzo dużych przedsięwzięć.

Współpraca od samego początku układa się fenomenalnie. Zaangażowanie pracowników, jak i
kierownictwa firmy JMT jest zawsze na najwyższym poziomie i zawsze realizują oni swoje zadania z
największym poświęceniem. Profesjonalizm, doświadczenie, punktualność, rzetelność, to przymioty, które
cechują cały zespół JMT. Nie ma dla nich zadań niemożliwych i nawet w trudnych warunkach starają się
zawsze znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Zbudowanie sceny, kilka tysięcy metrów przestrzeni
namiotowej, tysiące krzeseł? To wszystko JMT zapewnia szybko i sprawnie, a co najważniejsze – zawsze
na czas.

Współpracowaliśmy przy wielu różnych, trudnych projektach i zawsze mogliśmy liczyć na przychylność i
poradę od zespołu JMT. To nie tylko świetni wykonawcy, ale także profesjonaliści przy tworzeniu całej
koncepcji. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele różnych eventów, m. in. :

- 20- lecie powstania jednej z Wielkopolskich firm (lidera w swojej branży), gdzie JMT zapewniło halę
namiotową z podłogą o powierzchni 1 300 mkw. , 61 okrągłych stołów dla Gości i ponad 610 krzeseł do
tychże stołów; ponadto ułożenie i likwidacja 630 krzeseł konferencyjnych zajęło JMT 9 minut!

- wizytę Holenderskiej Pary Królewskiej w Poznaniu i Swarzędzu – gdzie JMT zapewniło około 1 000 mkw.
powierzchni namiotowej, meble na bary oraz 50 stolików koktajlowych z śnieżnobiałymi pokrowcami; w
namiotach pojawiła się również elegancka wykładzina i królewski 14- osobowy stół

- rokroczną imprezę wigilijną dla ALLEGRO Group – gdzie JMT wspiera nas zawsze efektownymi
podświetlanymi meblami na bar oraz wysokimi stolikami barowymi w liczbie 150 sztuk, a także zapewnia
dla nas 50 stołów bankietowych w pokrowcach czarnych i białych oraz wyposaża całe, niezbędne przy
takim przedsięwzięciu ogromne zaplecze cateringowe

JMT to jednak nie tylko meble i namioty. Zapewniają oni również: sprzęt cateringowy, szkło, sztuciec,
porcelanę, witryny, szafki, sceny, a nawet obrusy! Współpraca z nimi to pewność udanej realizacji eventu.

Z pełnym przekonaniem polecamy usługi zespołu JMT, gdyż praca z takimi ludźmi to czysta przyjemność.
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