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UBC Group zaczyna działać w Polsce
W marcu 2013 roku po dziesięciu latach efektywnej pracy z dziedziny sztuki teatru
oraz tańca rozpoczęła działalność międzynarodową firmą usług medialnych UBC Group
z siedzibą w Gdyni.
Wszystko zaczęło się za sprawą gdyńskiej młodzieży. Nastoletni tancerze codziennie
trenowali w centrum miasta, ponieważ nie było ich stać na wynajęcie profesjonalnego studio.
Specjalizowali się oni w stylach tanecznych takich jak: modern jazz, balet a także w tańcach
latynoamerykańskich. Pierwszy raz wystąpili w Gdyni na ulicy Świętojańskiej 81. Nazwali
się The Universal Body Complex Teatr Tańca. Później młodzi tancerze występowali już
systematycznie ze znaną belgijską choreografką oraz kampanią CIE13/Rosa Mei. Miało
to miejsce w czerwcu 2006 roku.
Nastoletnia Angelica Pegani, która wspomina tamten czas, jako przełomowy w swoim
życiu była jedną z głównych tancerek grupy i artystów, którzy występowali razem z Rosą Mei
oraz grupą CIE13, z Nowego Jorku.
Następnym istotnym wydarzeniem był występ spektaklu Kyoto, który miał premierę
w 2013 roku. W tym czasie kampania rozpoczęła międzynarodowe podróże zdobywając
doświadczenie w branży oraz zaprezentowała swoje umiejętności na scenie w Hiszpanii,
Holandii i Wielkiej Brytanii.
Firma od 2006 roku posiada strukturę swoich wartości i zamierza kultywować
je rozwijając się, jako the Universal Body Complex Entertainment and Management Group.
UBC Group jest międzynarodową grupą medialną z siedzibą w Gdyni, działającą na rynku polskim od 2013 roku.
Firma posiada ponad stu-osobowy zespół specjalistów z dziedziny public relations, marketingu, IT (ang. information
technology) oraz finansów. Współpracuje z ponad 50-cioma partnerami biznesowymi, którzy wspierają markę w innych
krajach Europy. Jako korporacja działająca na rynku szwedzkim, duńskim oraz norweskim specjalizuje się w profesjonalnych
usługach medialnych, zrzeszając środowisko medialne w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.
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