
PAŹDZIERNIK 2014



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



Czas na event - październik

KABARET KAFLIKI

TREBLERS

4. Dj do wynajęcia 
5. X- Action
6. Ma Sens Band
7. Treblers
8. Duchawica
9. Fotobudka 007
10. Ad Astra10. Ad Astra
11. Klick&Drum
12. Delfina i Bartek
13. Rytmikon
14. The Ukrainian Folk
15. Fotobudka Radom
16. Dell’arte
17. Vip E17. Vip Event
18. Kabaret Kafliki
19. Fotobudka Szczecin
20. Jontki
21. Ja-Yhymm
22. Sky Krawiec 
23. Carrera Cars Team

 



www.djdowynajecia.pl



Imprezy tematyczne

Imprezy scenaiuszowe

Kula sferyczna ZORB

Rafting

Pokazy pirotechniczne



W dobie nieustającego beatu 
zespół Ma Sens Band wykorzystuje 
wszelkie możliwości i piękno 

żywych instrumentów przykładając 
ogromną wagę do jakości 

brzmienia, wykonawstwa i doboru brzmienia, wykonawstwa i doboru 
utworów. Ogromna ilość pomysłów, 
staranność i nieograniczone 
możliwości wyróżniają MaSens 
Band, stawiając go na czele 
zespołów grających muzykę na zespołów grających muzykę na 
żywo !!! Gramy każdy rodzaj 

muzyki , począwszy od standardów 
jazzowych , swingowych , 

po muzykę latynoamerykańską , 
przeboje rockowe , pop , 

disco oraz folk.

a a .Jesteśmy w stanie dostosować repertuar do każdej 
imprezy w zależności od wymagań organizatora.

+48 695 123 744 
+48 724 694 933 

www.masensband.pl



www.treblers.pl

Treblers jest profesjonalnym zespołem tańca irlandzkiego, w którego skład wchodzą 
Mistrzowie Europy w tej dziedzinie. 

Oferujemy profesjonalną oprawę artystyczną imprez.
Proponujemy:

POKAZY TANECZNE - to występy do muzyki elektronicznej jak również pokazy do muzyki 
na żywo. Współpracujemy z wieloma zespołami muzyki irlandzkiej, między innymi 

z najlepszymi w z najlepszymi w Polsce grupami Carrantuohill i Duan . Oprócz pięknego show, nasz 
pokaz staje się okazją do zapoznania się z porywającą kulturą Irlandii - zarówno taneczną 

jak i muzyczną. 

NAUKĘ PROSTYCH TAŃCÓW – oprócz występów możemy zaproponować wspólną zabawę 
z publicznością, podczas której uczymy podstawowych kroków tańca irlandzkiego. 

Jest to wesoła integrująca zabawa, bardzo lubiana przez wszystkich.

WARSZTATY TANECZNE – możemy prowadzić profesjonalne warsztaty taneczne na 
różnróżnych poziomach zaawansowania. Świetnie sprawdzają się na festiwalach artystycznych, 
czy jako tematyczne zajęcia szkolne lub program aktywnej integracji pracowników.

Maria Nowak
(+48) 791 331 232



+48 503-834-207
 +48 785-748-595

Zespół muzyczny 
Duchawica

Oferujemy Państwu zaopatrzenie muzyczne 
imprez okolicznościowych, wesel, zabaw, itp.

Skład zespołu:
Ewelina Białoń
Paulina Wojtasiak
Sylwester Mroszczak
Dariusz PitońDariusz Pitoń
Kamil Bratkowski
Dariusz Jeleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową płytą!!!



Firma FOTOBUDKA007 zajmuje się 
wynajęciem FOTOBUDKI oraz 
FONTANN CZEKOLADOWYCH

Impreza z FOTOBUDKA007 To WIELKA 
ATRAKCJA niezapomnianych chwil 

ze znajomymi !!!

NNAJWIĘKSZYM UROZMAICENIEM 
FOTOBUDKI007 SĄ NIEZLICZONE 

GADŻETY !!!

JJESTEŚCIE GOTOWI NA SUPER ZABAWĘ 
????? FOTOBUDKA007 to coś więcej niż 
tylko zdjęcia To przede wszystkim 
DOBRA ZWARIOWANA ZABAWA 
KTÓRA ZOSTANIE NA LATA !!! 

GWARANCJA DOBREJ ZABAWY I UBAW 
Z NASZYM ASYSTENTEM 007 

BBEZCENNE !!!

Wynajmij mnie !!! 
668-832-564



Oferujemy Państwu pełną oprawę muzyczną uroczystości weselnej 
wraz z prowadzeniem oraz sprawdzonymi zabawami i konkursami 
na życzenie. Wysoka jakość wykonywanych utworów, szeroki 
i ciekawy dobór repertuaru /od standardów lat 20. po najnowsze 
hity muzyki rozrywkowej/, niebanalne słowo prowadzące oraz 
profesjonalizm połączony z wieloletnim doświadczeniem 

branżowym, są gwarantem udanej imprezy i niezapomnianych 
prprzeżyć. Pozdstawowy skład zespołu to 3 osoby. Oprócz 
znakomitych głosów, naszym dodatkowym atutem są żywe 

instrumenty: piano, gitara elektryczna, saksofon, flet poprzeczny, 
harmonijka ustna, tamburyno. Na specjalne życzenie poszerzamy 
skład zespołu o dodatkowych muzyków: perkusja, trąbka, 

gitara basowa.

nanuta@poczta.onet.pl                         

www.adastraband.pl

Co wyróżnia zespół 

Ad Astra 
spośród innych zespołów?

Piękny, niepowtarzalny wokal.

  Zapraszamy na naszą stronę, Posłuchaj nas!



608 670 725klick@klick.com.pl www.klick.com.pl

Szkoła nauki gry na bębnach KLICK&DRUM jest pierwszą tego typu szkołą w Polsce – działa 
w Warszawie nieprzerwanie od 1999 roku.

Setki bębniarzy zaczynało swoją przygodę z bębnami i rozwijało tę pasję właśnie u nas. 
Setki bębniarzy spotykało się w kręgu bębnów i podczas innych naszych warsztatów.

To miejsce jest dla Ciebie, jeżeli szukasz takiej formy rozwoju, relaksu, czy takiego właśnie 
sposobu kontaktu ze sobą i z innymi jaki daje gra na bębnach.
Ciekawe, jakie Ciekawe, jakie Twoje możliwości wyzwoli gra na bębnach…

Organizujemy:
- warsztaty bębniarskie dla firm – JEDEN ZESPÓŁ – JEDEN RYTM
- otwarte warsztaty bębniarskie dla firm i instytucji – DRUM CIRCLE

- oprawę muzyczną imprez /bębniarze, koncerty DRUM POWER BAND, krąg bębnów/
- 21 GRZMIACYCH BĘBNÓW – specjalne drum circle dla dzieci

Organizujemy dla osób prywatnych:
- - kursy nauki gry na bębnach w Warszawie na różnych poziomach zaawansowania /kongi/

- systematyczne warsztaty bębniarskie DRUM CIRCLE w Warszawie
/kongi, djembe i inne instrumenty perkusyjne/

- intensywne warsztaty bębniarskie wyjazdowe /letnie, weekendowe/
- KURSY ONLINE



Delfina & Bartek

kontakt@delfinaibartek.com.pl

Jesteśmy duetem akrobatycznym, działającym od 2011 roku. 
Postanowiliśmy połączyć nasze pasje, sprawność fizyczną 
i zdobyte wcześniej umiejętności. Okazało się to doskonałym 
przepisem na sukces i umożliwiło nam zwycięstwo w V edycji 
programu MAM TALENT.

Podbudowani wspólnymi uzdolnieniami, poprzez ciężką pracę 
i wytrwałość w treningu, powoli przekuwamy nasze marzenia 
w rzeczywistość. Jak często słyszymy - działamy wbrew 
prawom fizyki. Łącząc to z doskonałą muzyką zawsze 
tworzymy unikalne i niezapomniane widowisko.

Poprzez figury akrobatyczne i taneczne pokazujemy piękno 
ludzkiego ciała, zaś całą oprawą występu zawsze dążymy do 
stworzenia małego "dzieła sztuki". Nasza zdolność kreacji nie 
zna granic. Zapraszamy do naszego świata...

www.delfinaibartek.com.pl

PROGRAM 
„ADAGIO”

Bartłomiej Byjoś - 723 146 553 
Delfina Przeszłowska 603 386 687

PROGRAM 
„POZYTYWKA” 
(NA PODEŚCIE)





THE UKRAINIAN FOLK

GRAMY TAK ŻE NIE USI
EDZISZ W MIEJSCU!!!

ŻYCZĘ MIŁEGO OBIORU
!!!

To Polsko-Ukraińska formacja folk-rockowa która powstała we LWOWIE w 1990r. Od 1991r. przebywamy na Warmii 
i Mazurach gdzie pracujemy i gramy. Jesteśmy grupą wesołych ludzi, którzy żyją muzyką, świetnie się bawią i 
czerpią z życia wszystko co najlepsze. Gramy razem tak długo, że straciliśmy rachubę czasu. Ale przecież 
szczęśliwi czasu nie mierzą…

Wydaliśmy 3 płyty. Pierwszą w 2001 roku pod tytułem „Nie zapominaj”. 
PPowoli zdobywaliśmy popularność wśród fanów ukraińskiej muzyki folkowo-rockowej, więc po czterech latach 
nagraliśmy drugi krążek ,,15 Lat minęło,,. Zauważyliśmy, że Szaleńców, którzy nas pokochali zaczęło przybywać na 
koncertach coraz więcej. Super! To właśnie dzięki naszym fanom w 2010 roku uwieczniliśmy swoją pasję na 
trzeciej płycie „MRIJI”

Graliśmy w Austrii, Czechach, Niemczech, Francji, Ukrainie i Rosji ale też już chyba w każdej części Polski z 
wieloma zespołami polskiej sceny muzycznej i wciąż czujemy niedosyt. 



 FotoBudka Radom

Nie masz pomysłu na imprezę?
Boisz się, że będzie nudno ?
                 DOBRZE TRAFIŁEŚ !!!
           Nasza budka Ci w tym pomoże.

Nowoczesny Design
Stawiamy na jakość i wykonanie, naszej budki 
nie powstydziłby się nikt postawić nawet 

w najlepszym hotelu !

Natychmiastowy wydruk
Twoje zdjęcie zostanie wydrukowane w 10 sekund.
W tym czasie zdążysz wysłać  je na swojego facebooka,

twittera, czy telefon...

Wklej swoje zdjęcie i napisz kilka słów...
Zostaw po sobie pamiątkę, wpisując kilka miłych słów oraz
wklejając odbitkę w specjalnie przygotowaną foto-księgę.

www.fotobudkaradom.plkwiecinskikrzysztof@wp.pl +48 504 282 909



www.dellarte.art.pl
kwartet.dellarte@wp.pl

+48 789 185 477

Kwartet Smyczkowy DELL’ARTE

Kwartet Dell’arte powstał w 2002 roku. Od początku istnienia tworzą go 
studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach. Kwartet uświetnia 

swą grą różnego rodzaju imprezy, między innymi:
bankiety,
przyjęcia,
sympozja,sympozja,
rocznice,
 i wiele innych

Prowadzimy również własną działalność koncertową w salach instytucji 
kulturalnych, szkół i uczelni muzycznych

Kwartet tworzą

Małgorzata Koba - skrzypce
Adrianna Urbacz - skrzypce
Joanna Kalaga - wiolonczela
Maria Łaszczok - altówka



Zorganizujemy
wszystko!

VIP EVENT Fatima Zblewska

vipevent@vipevent.com.pl

Zapraszamy!!

VIP EVENT

OFERUJEMY:

VIP EVENT



Oferta

Zapraszamy do kontaktu
www.kaiki.pl  |  kabaret@kaiki.pl

www.kaiki.pl







Przy każdym z przedsięwzięć, których się podejmujemy pracuje sztab ludzi, gdzie każdy z nich jest 
fachowcem w swojej dziedzinie, a współpraca pomiędzy nimi przebiega w atmosferze pełnego 
zrozumienia i zaufania. Jesteśmy grupą osób, którą jeżeli napotkacie kiedykolwiek na swojej 
drodze z pewnością zostaniecie „zarażeni’ właśnie tą pasją, i pozytywnym podejściem 

do wszystkiego czym się zajmujemy.

Jeżeli chcesz zorganizować imprezę integracyjną, biwak, piknik, wycieczkę, obóz, lub wakacje o typowo 
rekreacyjnym charakterze... POLECAMY SIĘ JAK NAJBARDZIEJ. Ale jeżeli chcesz aby to wszystko miało 
charakter niezwykłej przygody, wyzwania i było pełne adrenaliny... POLECAMY SIĘ TYM BARDZIEJ!

To co mamy do zaoferowania, to "siebie" ponieważ przede wszystkim stawiamy na ludzi. To oni tworzą atmosferę 
znakomitej zabawy oraz czuwają nad bezpieczeństwem w trakcie zajęć, które organizujemy (większość z nas to 
ratownicy WOPR, GOPR, instruktorzy poszczególnych form wypoczynku). Dysponujemy oczywiście całą gamą 
różnego rodzaju sprzętu, tj. łodzie motorowe, morskie tratwy ratunkowe, pontony, kajaki, atestowany sprzęt 

alpinistyczny, markery do gry w paintballa oraz sprzęt asekuracyjny i ratunkowy (kamizelki asekuracyjne, ratunkowe, 
uprzęże alpinistyczne, kaski, ochraniacze, maski, kombinezony) i wiele innych.

Trzon naszej oferty tworzą:
    Imprezy integracyjne, Paintball, Survival i militaria, Zajęcia linowe, Sporty wodne, Spływy kajakowe, 

Narty, Ratownictwo i pierwsza pomoc, Szkolenia i kursy.

www.ja-yhymm.pl
ja.yhymm@gmail.com

P.H.U. Ja yhymm... Integracja Sport Turystyka Wypoczynek Andrzej Wiśniewski
ul. Osiedlowa 15/54 40-360 Katowice tel. kom.: +48 696 561 093



mailto:krawiec@skykrawiec.pl
http://www.skykrawiec.pl/
http://www.skykrawiec.pl/


Poza szkoleniem i jazdą luksusowymi  samochodami sportowymi z profesjonalnymi instruktorami na torach wyścigowych 
oferujemy możliwość zorganizowania równoległych aktywności: 

Turnieju gokartowego,
Turnieju wirtualnych wyścigów na symulatorach,
Szkolenia i pokazu Driftu Sportowego,
Profesjonalnego pokazu BRD wraz se szkoleniem,
Konkurs "Slalom w alkogoglach" w okularach 
symulujących upojenie alkoholowe - 1,8 promila,
TTurniej wyścigów na profesjonalnym torze Carrera dla 
modeli samochodów w skali 1:32 ,
Próby Jackiego Stewarda,
Szkolenia i konkursu jazdy na trolejach,
Przelotów śmigłowcem nad torem.

www.carreracarsteam.pl
biuro@carreracarsteam.pl 

Wszystkie znajdujące się na stronie logotypy i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

INFOLINIA: 607 444 911 tel. 606 333 557, 609 111 771


