
MUZYKA 

W KIWI możecie znaleźć najlepsze wydarzenia z ponad 300 kategorii. Dzisiaj przedstawiamy 

propozycje dla miłośników muzyki  Wejdźcie na stronę 

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/muzyka i znajdźcie informacje o najlepszych imprezach w 

Polsce! Gwiazdy światowego formatu, jam session, warsztaty – to tylko niektóre propozycje dla 

fanów muzyki. 

Intuicyjna wyszukiwarka pozwala na znalezienie swojego ulubionego gatunku muzyki, filtrowanie po 

województwie, festiwalach w całej Polsce, a także imprezach płatnych i darmowych. Ale to nie 

wszystko! Dzięki KIWI możesz od razu kupić bilet na wydarzenie. 

KABARETY 

Kabarety to jedna spośród 300 kategorii na KIWI. Jeżeli jesteście miłośnikami świetnych skeczy na 

żywo, stand-upów i nie możecie wytrzymać bez dużej dawki dobrego humoru to wejdźcie na 

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/kabaret i znajdźcie swój ulubiony kabaret. To nie takie trudne, 

ponieważ dzięki zaawansowanej wyszukiwarce możecie filtrować po mieście, województwie, ale 

również znaleźć bezpłatne wydarzenia! KIWI umożliwia wam również szybki zakup biletów – spieszcie 

się zanim zabraknie miejsc  

DZIECI 

W KIWI mamy aż 300 kategorii, również dla najmłodszych znajdziecie najciekawsze wydarzenia z całej 

Polski! Sztuki teatralne dla dzieci, musicale, zajęcia muzyczne, warsztaty kreatywne, zawody 

jeździeckie, przyjęcia tematyczne – to tylko nieliczne atrakcje dla dzieci, jakie możecie znaleźć na 

KIWI! To już koniec nudy – zobaczcie najlepsze wydarzenia bezpłatne, jak i płatne dla najmłodszych: 

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/dla-dzieci 

Wszystkie wydarzenie są podzielone według kategorii tematycznych i miast, to największa baza 

imprez w całym kraju!  

TURYSTYKA I PODRÓŻE 

W KIWI mamy aż 300 kategorii tematycznych, a jedną z nich jest turystyka i podróże. Wśród niej 

znajdziecie najlepsze festiwale podróżnicze, targi turystyczne i festiwale, które z pewnością rozbudzą 

w was pasję podróżowania   

Jeżeli jesteście miłośnikami dalekich wypraw, lubicie poznawać niesamowite historie, bądź 

przygotowujecie się do pierwszej dalekiej podróży to koniecznie zajrzyjcie na stronę 

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/turystyka-i-podroze 

ZDROWIE I URODA 

Spośród 300-stu kategorii tematycznych na KIWI, każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj prezentujemy 

coś dla wielbicieli mody, dietetyki, zdrowego stylu życia i psychologii. Na stronie 

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/zdrowie-i-uroda znajdziecie wydarzenia z całej Polski, 

począwszy od warsztatów z psychologiem, fitnessu dla mam i kobiet w ciąży, zajęć jogi, zumby, 

warsztatów automasażu, na kursach manicure i wymianie ubrań kończąc. 
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Nasza wyszukiwarka pozwala na filtrowanie po określonych wydarzeniach w dowolnym 

województwie. Równie łatwo można wyszukać darmowe, jak i płatne imprezy. 

KRAKÓW 

Na KIWI znajdziesz interesujące Cię wydarzenia z ponad 300 kategorii! Możesz łatwo filtrować po 

głównych miastach w Polsce, jak i ograniczyć wyszukiwania do określonej kategorii tematycznej. 

Możesz również przeszukać tylko te darmowe. Tym razem przedstawiamy najciekawsze imprezy w 

Krakowie: http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/m/krakow  

Nie wiesz na co masz dzisiaj ochotę? Zobacz nasze polecane wydarzenia  

ŁÓDŹ 

„Łódź nie jest do podobania, Łódź jest do doświadczania.” Zgadzacie się?  Dzięki KIWI możecie 

doświadczyć niezapomnianych wrażeń! Festiwale, zajęcia dla dzieci, koncerty, warsztaty to tylko 

niektóre atrakcje, które oferuje Łódź. W jednym miejscu znajdują się wydarzenia ze wszystkich 

kategorii tematycznych, możesz również wybrać tylko te darmowe: 

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/m/lodz 

 A jak nie wiesz na co masz ochotę to zobacz nasze polecane wydarzenia  

POZNAŃ 

KIWI to ponad 300 kategorii tematycznych, na które składają się koncerty, warsztaty, wystawy, 

festiwale, zajęcia dla dzieci, wydarzenia sportowe i wiele innych! Dzisiaj pod lupę weźmiemy Poznań. 

W jednym miejscu znajdziesz imprezy z ponad 300 kategorii tematycznych, zarówno te płatne, 

darmowe, jak i polecane przez nas: http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/m/poznan 

Zapraszamy do poznania Poznania!  

WARSZAWA 

Stolica Polski obfituje w najróżniejsze wydarzenia dla dorosłych i dzieci. A w KIWI znajdziesz te 

najciekawsze z ponad 300 kategorii! Możesz filtrować po swoich ulubionych kategoriach, takich jak 

muzyka, kabarety, turystyka i podróże, zdrowie i uroda oraz wydarzenia dla dzieci. Wszystkie 

wydarzenia w jednym miejscu, zarówno te płatne, jak i darmowe, a jak nie wiesz na jaką rozrywkę 

masz dzisiaj ochotę to skorzystaj z naszych polecanych imprez. Zobaczcie, co Warszawa przygotowała 

dla was: http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/m/warszawa 

WROCŁAW 

Wrocław to miasto wielu mostów. Zachęcamy do spacerów i lepszego poznania miasta. Jednak jeżeli 

masz ochotę na konkretną rozrywkę to zobacz co KIWI może zaoferować w tym mieście z ponad 300 

kategorii tematycznych: http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/m/wroclaw 

Warsztaty, koncerty, festiwale, zajęcia dla dzieci, wystawy, imprezy tematyczne, zajęcia sportowe i 

wiele innych atrakcji możecie wyszukać na KIWI. Jeżeli nie wiecie, co dzisiaj chcecie robić to zobaczcie 

konieczne nasze polecane wydarzenia, zarówno te płatne, jak i darmowe! 
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