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Naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i społeczności. 
 

Wprowadziliśmy różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego 
samopoczucia naszych pracowników, które obejmują płatny urlop, pracę zdalną oraz 

odwołanie wszystkich podróży i wydarzeń. 
 

W chwilach, gdy społeczność się łączy, dzieją się wielkie rzeczy i nawet w najbardziej 
niepewnych chwilach to, w jaki wszyscy opiekują się innymi, jest naprawdę inspirujące. 

 
W dzisiejszych dniach, bardziej niż kiedykolwiek, rozumiemy, że nabywanie nowych 

umiejętności i robienie czegoś wspaniałego może być idealnym sposobem na 
zgromadzenie ludzi, aby podarować im chwile radości. 

 
Pragniemy sprawić, aby ten czas stał się okazją do zbliżenia naszej społeczności poprzez 

organizację szkoleń w czasie rzeczywistym. 
 

Przejdziemy przez to wspólnie, podnosząc znaczenie Chwili na każdym kroku. 
 

Prosimy Was więc o to, abyście zostali w domu i byli bezpieczni. 
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W chwilach, gdy społeczność się łączy, dzieją się wielkie rzeczy i nawet w najbardziej 
niepewnych chwilach to, w jaki wszyscy opiekują się innymi, jest naprawdę inspirujące. 

 
W dzisiejszych dniach, bardziej niż kiedykolwiek, rozumiemy, że nabywanie nowych 

umiejętności i robienie czegoś wspaniałego może być idealnym sposobem na 
zgromadzenie ludzi, aby podarować im chwile radości. 

 
Działaj z nami podczas codziennych zajęć lub śledź nasz kanał YouTube Balloonista, aby 

odkrywać wspaniałe, nowe treści. 
 

Gemar jest tu dla Ciebie, więc skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania lub możemy 
Ci w jakikolwiek sposób pomóc. 

 
Zapisz się, aby otrzymywać naszego newslettera z informacjami o nowych wydarzeniach. 

 
Prosimy Was, abyście dbali o siebie, swoją rodzinę i bliskich. 
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 



 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


