
O F E R T A  A T R A K C J I  
  Ś W I Ą T E C Z N Y C H
       na gwiazdkowy wieczór firmowy

Przedstawiamy  Państwu  ciekawą ofertę  różnorodnych  atrakcji  świątecznych,  które  doskonale  urozmaicą
każde firmowe spotkanie świąteczne. Uczestnicy takiego wieczoru będą mogli spędzić ten poświąteczny czas
w miłym towarzystwie  swoich  kolegów i  koleżanek.  Prezentowane atrakcje  to  szeroki  wybór  pokazów i
występów artystycznych oraz urządzeń rekreacyjnych.

WIECZÓR Z KASYNEM 
Kasyno to niezapomniana rozrywka i emocje podczas każdego spotkania firmowego. Oferta obejmuje trzy stoły: 

- Black Jack (1 sztuka)
- Poker (1 sztuka) 

Nad przebiegiem całej zabawy będą czuwać nasi krupierzy, którzy wyjaśnią zasady danej gry oraz przybliżą jej wygrywającą 
strategię. Rozrywka w tej formie gwarantuje legalną i bezpieczną dla portfeli gości zabawę, która urozmaici i doda pikanterii każdej

imprezie. 

POKAZ BARMAŃSKI 

Show, będące połączeniem gry świateł, igrania z ogniem oraz zaprzeczenia prawom grawitacji. Fruwające w powietrzu, świecące 

butelki LED, płonący bar, sztuczki wykonywane w rytm grającej muzyki. Wszystko to sprawi, że będzie to niezapomniany wieczór. 
Niesamowity pokaz Barmański dwukrotnego Mistrza Polski będzie zawiera:

- występ świecącymi butelkami w ciemności, 
- pirotechnikę wewnętrzną do pomieszczeń zamkniętych, 

- układ trików barmańskich, - efektowne wykonanie koktajli, 
- fire show (żonglerki płonącymi butelkami, podmuchy ogniem) 



POKAZ TAŃCA ORIENTALNEGO , z animacją dla Gości 

3 wejścia po około 7-10 minut (ze zmianami kostiumów)+ krótka lekcja/animacja integrująca gości. Program ustalany jest 

indywidualnie – przerwy możemy zrobić dłuższe lub je zredukować. Możliwe rekwizyty to: skrzydła Isis, wachlarze woalowe 
(fanveils), miecz, assaya (bambusowa laska), woal jedwabny (duża zwiewna chusta).

Przykładowy plan pokazu:
1. Klasyczny taniec orientalny z jedwabnym woalem + tabla solo (taniec tylko do bębnów)

15 minut przerwy, zmiana kostiumu
2. Pokaz z wachlarzami woalowymi (fanveils) + baladi (styl bez rekwizytu, najpierw delikatny, następnie szybszy i radosny), 15 

minut przerwy, zmiana kostiumu
3. Skoczny taniec z laską (assayą) + shaabi (radosny taniec współczesny do arabskiej muzyki popularnej)

4. Animacja/lekcja/konkurs dla gości.



POKAZ ILUZJI 

Oferowane show to kwintesencja magii w czystej postaci. Charakteryzuje się ono niesamowitymi iluzjami, które podbiły rynek 

zagraniczny i wymagają nie lada umiejętności od wykonawcy.
Mnożące się piłki, mnóstwo kart produkowanych z nieba, lewitujący stolik czy pojawienie kilkunastu butelek Martinii 

(prezentowanych w programie TVN "Mam Talent" ), to wszystko sprawi że ludzie nie zapomną tego widowiska na bardzo długo.

   

FOTOBUDKA 

To atrakcja, która będzie doskonałym uzupełnieniem imprezy Państwa Klienta. Fotobudka to miejsce, gdzie uczestnicy będą mogli 
wykonać sobie śmieszne zdjęcia w świątecznym klimacie. W pakiecie:

- nielimitowana ilość sesji w czasie wynajęcia
- natychmiastowe wydruki odbitek po każdej sesji

- dowolny układ zdjęć na odbitkach / dowolne projekty ramek/ grafik
- projekt grafik na zdjęcia gratis (dowolny motyw, tematyka, logotypy Klienta, sponsorów, hasła imprezy inne)

- kufer pełen śmiesznych rzeczy, imprezowych rekwizytów w klimacie świątecznym i nie tylko
- dowolny kolor tła gratis (tło rozwieszane na statywie foto przed automatem)

- link do pobrania wszystkich zdjęć na dysk dla Klienta (generowany po imprezie)

  

 



ŚWIĄTECZNE SYMULATORY

Zimowy lot na ruchomej Platformie 5D VR nad górami 
Refleksomierz z motywem zimowym 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DEKORACJI 

Proponujemy ciekawe warsztaty dekoracji świątecznych. Wykonywanie różnorodnych ozdób mikołajkowych i noworocznych.
Do dyspozycji uczestników warsztatów, wszystkie potrzebne materiały i gadżety

Przy wyborze minimum 2 atrakcji WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA gratis.
Co to za wieczór gwiazdkowy bez Św. Mikołaja? :) Przecież dorośli pamiętają jeszcze te czasy, kiedy z niecierpliwością 
wyczekiwali na tajemniczego Gościa z długą siwą brodą... 
Dlatego podczas gwiazdkowej imprezy odwiedzi nas św. Mikołaj.

Z dodatkowych atrakcji, które możemy przygotować to:
- pokaz LED - wyświetlanie świątecznych motywów, napisów, grafik, logo klienta 
- mimowie z akcentem świątecznym - witanie gości, etiuda pantomimiczna w temacie świąt (2 osoby)

Serdecznie zapraszam do współpracy
       Paulina Pyż


