


Mamy zaszczyt poinformawać, 

iż PATRONEM wydania jest

Jabłka z napisami
natomiast PARTNEREM jest

Biuro ochrony businessu

W tym numerze:

Promocje

Okazje

Eventy
Pokazy

Atrakcje

Szkolenia
Zespoły 

Artyści

Konferansjerzy

2 015 1. Karykaturzysta Leszek Dąbrowski
2. Flagrantis
3-4. Agnieszka Marczak
5. Cezarbis
6. Dj Ucho
7. D&D sound
8. Iluzjonista 8. Iluzjonista Paweł Głowacki
9. Technostage
10. It guard
11. Projektant nadruków
12. Przenośne planetarium Bajkonur
13. Bajland
14-15. Jabłka z napisami
16. 16. Wasza Jazda
17. Iuridus
18-19. Biuro ochrony businessu
20-21. Crash ball
22-23. Eventy lotnicze
24. Spin Me
25. Akademia kulinarna
26-27. 26-27. Western
28-29. Pracownia bębnów
30. Grupa Artystyczna Fire Gorgona
31. Parodysta Marcin
32. Kuźnia treningu
33. Supersystem



Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

bazy najwyższej jakości,
konkurencyjne ceny od 199 zł netto,
indywidualne projekty graficzne.

Business&Relax jest profesjonalnym i szybkim żródłem pozyskiwania szczegółowych 
informacji o obiektach wypoczynkowych i szkoleniowych oraz o możliwości zorganizawania 
atrakcji w każdym miejscu na terenie całego kraju. 
Nudne imprezy to już przeszłość. Polecamy pokazy ognia, różnego rodzaju tańca, akrobacji oraz 
animacji.
Pomożemy również w wyborze zespołu muzycznego który rozświetli każdą imprezę.
TTylko za pośrednictwem naszego portalu zorganizujecie Państwo niezapomnianą imprezę na każdą 
okazję!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony oraz do zapoznania się z ofertami katalogowymi.

Business&Relax 

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

























Koszulka z nadrukiem 
na Twoim evencie !
WychodzącWychodząc na przeciw oczekiwaniom 
branży Eventowej, która cały czas po-
szukuje nowych rozwiązań na zaskoczenie 
uczestników imprez i organizowanych wy-
darzeń, nasza firma przygotowała usługę 
wykonywania spersonalizowanych koszu-
lek podczas trwania eventu. Największe 
zalety naszej propozycji to element inter-
akcji uczestnika imprezy z naszą usługa 
oraz jej elastyczność. Osoba, która będzie 
chciała otrzymać koszulkę z nadrukiem 
może wybrać jej rozmiar, wskazać miejsce 
nadruku oraz jego treść, dodatkowo na 
żywo może zobaczyć jak powstaje 
nadruk, który następnie jest przenoszony 
na tkaninę za pomocą specjalnych mo-
bilnych maszyn. 

Elastyczność naszej oferty pozwala nam 
dostosować się do każdego zamysłu orga-
nizatora: 
-usługa może być wykonywana zarówno 
w plenerze jak i w sali konferencyjnej czy 
galerii; 
-nadruk nanosimy na koszulki, topach, 
torby bawełniane, fartuchy, chusty, śpi-
ochy i inne bawełniane tkaniny;
-nadrukiem mogą być zdjęcia zrobione 
podczas imprezy, przygotowane wcześniej 
grafiki, hasła reklamowe;
-wykonujemy nadruki zarówno na tkanin-
ach naszych jak i dostarczonych przez or-
ganizatora;
-podczas imprezy możemy także tworzyć i 
nanosić grafiki z imieniem, ksywka uczestni-
ka;
- możemy dowolnie kontrolować i modyfi-
kować ilość wydawanych koszulek z nad-
rukiem tak, aby atrakcja trwała do końca 
imprezy;

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wsparciu 
profesjonalnego grafika mamy możliwość 
w ciągu kilka minut nanieść każdy rysunek 
czy wzór wykonany na kartce papieru 
przez dziecko czy też dorosłego uczestnika 
wydarzenia. Obecnie posiadamy 3 mobil-
ne stanowiska do wykonywania nadruków 
nana terenie całego kraju. Powierzchnia 1 
stanowiska to zaledwie 5 m2, wymagania 
organizacyjne to dostęp do stałego źródła 
prądu oraz 2-3 stoły, nasze stanowisko 
może być wykorzystane do obsługi mniej-
szych spotkaniach branżowych (od 20 
uczestników) jak i obsługiwać imprezy 
masowe z możliwością wykonania ponad 
1 000 nadruków w ciągu jednego dnia. 
O wyjątkowości i atrakcyjności  naszej 
usługi świadczy fakt, że na każdym wyda-
rzeniu nasze stanowisko cieszy się niesłab-
nąca popularnością, a kolejki chętnych do 
zaprojektowania własnej koszulki są zawsze 
do ostatnich minut trwania całej imprezy. 
Koszulka z nadrukiem jest nie tylko atrakcją 
podczas Eventu, ale także wartościową 
pamiątką, którą uczestnik zabiera do 
domu, a dzięki zastosowaniu niespieral-
nych technik nadruku będzie mógł przez 
dług czas wspominać wyjątkowy Event w 
którym uczestniczył.

Zapraszamy do współpracy!
Projektant Nadruków                                                                                                                       

ul. Nowy Świat 60,Warszawa                                                                                                                               
tel. 537 762 798                                                                                                                       

biuro@projektant-nadrukow.pl



























Fireshow

Nowe technologie w służbie rozrywki  
świecące i animowane sprzęty 
stroje oraz pokazy laserowe

Warsztaty żonglerskie, kształty z balonów, 
pokazy baniek mydlanych i znacznie 
więcej - łącznie z kompleksowymi planami 

i realizacją imprez

Animacje i zabawy

www.taniec-z-ogniem.com.pl

Nasze pokazy tańca z ogniem najtrafniej 
można określić jako kompozycje z muzyki i 
ruchu. Wykonujemy przygotowane wcześniej 
choreografie do zmiksowanej przez nas 
muzyki, używając niezwykle różnorodnego 
płonącego sprzętu. Nasze występy trwają od 
kilku minut nawet do pół godziny. Mamy w 
ofercieofercie dwie zupełnie różne odsłony pokazu 
z ogniem oraz ofertę występów solowych

pokazy 
w różnych 
stylistykach




















