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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 - sierpień

Wewnątrz katalogu znajdziecie
Państwo prezentacje najlepszych

ofert eventowych

Celem organizacji wszelkiego typu
eventów jest jak najlepszy odbiór

zaproszonych gości.

KKażda udana impreza podnosi
prestiż Państwa Firmy/Obiektu.

Mamy zaszczyt poinformować iż
PATRONEM wydania jest
Agencja Be Music

natomiast PARTNEREM wydania
SIOSTRY JEREMIASZA

Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z całą ozapoznania się z całą ofertą
prezentowanych firm na łamach

katalogu

4. Kojak Free
5. Kendo
6. Treblers
7. Fireband
8. Tandemy.pl
9. Bee Music
10. Krzyszto10. Krzysztof Golonka
11. Infrared
12. Małgorzata Ostrowska
13. Magoja
14. Def-Con
15. Inprivate
16. Mitlos
17. Alton17. Alton
18. WOKS
19. Life Club Band
20. White
21. Metaflora
22. 2 + 2
23. Bossa na Boca
24. Afrique24. Afrique
25. Bieruńskie Bajery
26. Paweł Skóra
27. Muśnicki Sound System
28. Zapłoty       
29. Siostry Jeremiasza
30. Wake School
31. Na kajak31. Na kajak
32. Dżem Cover Band
33. Aida
34. Kuźnia Dobrego Smaku
35. Limuzyna – Leszek Szymik
36. Piaskowe Animacje
37. Lemon



www.kojakfree.com
tel. 663 935 770

kojakfree.com@o2.pl

Pokazy, żonglerki i trików pi
łkarskich

Chciałbym zaproponować nie
banalną atrakcję, którą są min

. pokazy trików piłkarskich 

(spektakle ewolucji akrobatyc
zno-żonglerskich) warsztaty i

 konkurencje trików. 

Wszystko to przeprowadzi sa
m Mistrz Polski RedBull Stree

t Style 2014r Zapraszam do za
poznania 

się z ofertą video, gdzie możn
a ocenić jego umiejętności.  G

warantuję, że nie pożałujesz a
ni sekundy!

Air: wykonywanie trików podczas 
żonglerki stojąc.

Upper: toczenie, trzymanie piłki 
górnymi częściami ciała np. głowa, kark, 
klatka piersiowa.

Sit down: triki w pozycji siedzącej lub 
leżącej.

AAkrobacje z piłką: np. stanie na rękach, 
sprężynka, przewroty i wiele innych.

Triki z wykorzystaniem rekwizytów tj. 
czapka, butelka.

Główna zaleta: 
- dwa pokazy + pozostałe usługi,
- oryginalność, elastyczność, małe 
wymogi do zorganizowania show, 
- jes- jestem młodym ambitnym 
człowiekiem otwartym na różne 
propozycje współpracy,

Moje pokazy zaczynają się od WOW 
a kończą uśmiechem na twarzy 
i właśnie z tym będzie 
kojarzona Twoja firma! 

Najważniejsze osiągnięcia:
Mistrz Polski RedBull 2014
Reprezentant Polski na MŚ RedBulla w Brazylii
4 miejsce Mistrzostwa Europy Freestyle Football 
ST. Petersburg 2012

Podczas pokazu wykonywane są dziesiątki trików z piłką, które 
można podzielić na kilka kategorii:

www.facebook.com/dawid.kr
zyzowski.football.freestyle

r

www.youtube.com/watch?v=
30f2aeEWpf8

www.youtube.com/watch?v=
i0HUfJ9VDAc&feature=youtu.b

e

www.youtube.com/watch?v=
SzRLwS1c04o&feature=youtu

.be



http://www.kendo.wisla.pl
mailto:genryokucup@tlen.pl
http://www.kendo.wisla.pl
http://www.youtube.com/watch?v=ibEGZJn4k6k


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











http://infraredfight.blogspot.com/
http://infraredfight.blogspot.com/
mailto:kontakt@cyfrografia.pl


MAŁGORZATA OSTROWSKA 
z zespołem

Dynamiczny koncert pełen przebojów i klimatu lat 80’tych!
(dla małej, kameralnej widowni pół-akustyczna wersja „Light”)

Koncerty zamknięte dla firm (ostatnio m.in. dla Skoda Polska, 
Gaz-System Gaz-System SA, Grand Casino w Poznaniu, Hit Casino w Krakowie, 

Cristal Casino w Katowicach, SKOK Ubezpieczenia, 
Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego w Poznaniu, 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 
Polskiego Radia Koszalin, Firmy Energa, sieci sklepów ABC  

i na dorocznej Gali Prezydenta Wrocławia 2014).

W programie koncertu największe przeboje z czasów współpracy 
z z Lombardem (m.in. „Szklana pogoda”, „Mister Of America”, 
„Mam dość”, „Droga Pani z TV”, „Taniec pingwina na szkle”, 

„Gołębi puch”) i najważniejsze utwory z okresu kariery solowej 
(m.in. „Rzeka we mnie”, „Słowa”, „Szpilki”, „Po niebieskim niebie”), 
a także przebój z filmu „Podróże Pana Kleksa”: „Meluzyna”!

www.ostrowska.pl
Kontakt 

piotr@niewiarowski.eu
601 706 206



http://magoja.pl
mailto:magoja@magoja.pl
http://magoja.pl


www.def-con.wix.com

KONTAKT
DEF-CON KRAKÓW 

Adres: Ul Heleny 6 m. 31,
30-838 Kraków,
www.facebook.pl/defconkrakow ,
e.mail: defconkrakow@gmail.com,
ttel.: 604 934 244.

Słowo DEF-CON jest skrótem militarnym wykorzystywanym przez rząd Stanów Zjednoczonych, do 
określenia stopnia zagrożenia terytorium USA. Dla nas jest symbolem przygotowania, precyzji i 
perfekcji z jakimi pragniemy sprostać Państwa oczekiwaniom. Będąc na rynku już od 2008r wiemy jak 
ważnym jest zapewnienie usług spełniających wszelkie wymogi naszych klientów.

OFERUJEMY 
PROFESJONALNE ROZGRYWKI MILITARNE NA TERENIE MAŁOPOLSKI DLA FIRM ORAZ KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH, 

WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU ASG WRAZ Z OPORZĄDZENIEM I SERWISEM,

SZKOLENIA Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I ANTYTERRORYZMU.

ZAPEWNIAMY
SPRAWNY I PROFESJONALNY SPRZĘT, 

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA I SZAMPAŃSKĄ ZABAWĘ, 

ZDROWĄ RYWALIZACJĘ.

REALIZUJEMY 
ZAMÓWIENIA FIRMOWE, PRYWATNE 
ORAZ GRUPOWE,

PONADTO ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE DO KLIENTA,

JESTEMY OTWARCI NA NAWET NAJBARDZIEJ 
ZZWARIOWANE POMYSŁY. 



ZAPRASZAMY!

www.inprivate.pl
djmirro@op.pl
tel: 501 700 380





        Alton
Obsługujemy imprezy okolicznościowe 
takie jak np: wesela, zabawy, festyny,

 studniówki itp...

W skład zespołu wchodzą: 
 Janusz-perkusja,wokal konferansjer: 
 Piotr-klawisze,akordeon, gitara 
 Sebastian- Gitara basowa, klawisze 
 Zygmunt- Zygmunt-saksofon/ sopran/tenor 

 Stanisław -saksofon/alt/skrzypce/klarnet/wokal 
 Teresa-wokal 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do współpracy z nami :) 

Tel : 502874917 

Gramy tylko 100% na żywo !!!

www.planujemywesele.pl/25078-awww.planujemywesele.pl/25078-alton



http://woks.pl
http://woks.pl
mailto:woks@woks.pl
http://www.facebook.com/pages/WOKSLaOs-partnership/445255808926969?sk=photos_stream&tab=photos_stream


Zespół muzyczny Life Club Band to:

Współpraca z LC band:

Nasz repertuar:Nasz repertuar:

Doświadczenie:

Zorganizujemy Twoją imprezę od A do Z        Zorganizujemy Twoją imprezę od A do Z        

LIFE CLUB BAND  ZAPRASZA !!!

COVER BAND  "RAFAEL"  z  Żyrardowa  zaprasza !!!

www.lifeclubband.pl
lifeclubband@gmail.com
Tel.: 533-553-325

PROFESJONALNA OPRAWA MUZYCZNA



http://white8-twojauroczystosc.wizytowka.pl
http://www.facebook.com/White8
mailto:aniastencel@wp.pl


Pracownia Metaora

Proponujemy:

Zapewniamy bezpłatny dowóz oraz montaż i demontaż 
dekoracji na terenie Warszawy oraz okolic.

METAFLORA 

metafora sztuki floralnej

Pracownia Florystyczna Metaora www.metaora.pl





BOSSA NA BOCA

www.bossanaboca.pl

bossanova@op.pl
Tel.: 721586067, 518513125



Afrique Sogue to projekt muzyczno-taneczny, który powstał zarówno w wyniku 
fascynacji Zachodnią Afryką jak i z potrzeby wcielenia w życie umiejętności nabytych 
podczas wielu lat zgłębiania kultury tego regionu.

ZZespół wykonuje tradycyjne rytmy grane na bębnach djembe i dundun pochodzących z 
terenów krajów takich jak Gwinea, Mali czy Sierra Leone, którym towarzyszą pieśni 
śpiewane przez czarnoskórą, gwinejską wokalistkę M’mharry Sylla w językach susu i 
malinke. W trakcie koncertu będziemy mogli zobaczyć również rdzenne tańce typowe 
dla tego regionu.

WWszystko to razem tworzy żywiołowy spektakl, który zabierze Was w odległe i 
egzotyczne rejony Czarnego Lądu, na łono jednej z najstarszych kultur świata zwanej 
Kulturą Mande pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Tel.: +48 512 509 275, +48 508 650 449  

www.afriquesogue.pl
leszekwiszniewski@o2.pl

Afrykańska muzyka i taniec w Szczecinie. Taniec Afro, bębny.





http://www.pawelskora.com/
http://www.pawelskora.com/
mailto:pawelskora28@wp.pl


Przez ponad 40 lat działalności realizowaliśmy koncerty takich 
gwiazd muzyki rozrywkowej jak: Deep Purple, Jan Gillan, Black 
Sabath, Nazareth, AC/DC, Imagination, Elton John, Suzi Quatro, 
Smokie, Animals czy Boney M.

Pracujemy przede wszystkim na najnowszym sprzęcie Angielskiej 
firmy Martin Audio London. Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółową specyfikacją techniczną urządzeń.

Oprócz nagłośnienia oferujemy pełną oOprócz nagłośnienia oferujemy pełną obsługę oświetleniową 
koncertów, festiwali czy każdej innej imprezy która wymaga 
profesjonjalnego sprzętu oświetleniowego

Współpracujemy i organizujemy koncerty większości polskich 
wokalistów i zespołów. Zajmujemy się również obsługą festiwali
i innych indywidualnych iprez wymagających przygotowania 
audio - wizualnego.

Nasza firma działa nieprzerwanie od ponad 40 lNasza firma działa nieprzerwanie od ponad 40 lat. 
Przez ten czas zdobyliśmy bogate doświadczenie w organizacji 
imprez zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Zapraszamy do współpracy

Nagłaśniamy i oświetlamy 

Muśnicki Sound Systems
05-077 Warszawa, Zakręt

ul.Lubelska 40c

Maciej Muśnicki
501-052-547

biuro@musnicki.pl
maciej@musnicki.pl 

www.musnicki.pl







Zapewniamy wodne szaleństwo dla wszystkich.

www.wakeschool.pl 

  IMPREZY I ADRENALINA NA WODZIE

Wakeschool zlokalizowany jest bezpośrednio nad Zalewem Zegrzyńskim , zaledwie 20 km od 
centrum Warszawy , przy Restauracji Barka obok głównej plaży w Nieporęcie.

Wakeschool - 05-126 Nieporęt, ul. Zegrzyńska, Radek - tel: 602 884 170

www.wakeschool.pl wakeschool@wp.pl



http://nakajak.com/
http://nakajak.com/
https://www.google.pl/maps/ms?msa=0&msid=200247497695956285593.0004e0b75612a483ed0e0&hl=pl&ie=UTF8&t=m&ll=52.212656,21.060791&spn=0.673171,1.809998&z=9&source=embed&dg=feature
http://www.facebook.com/naKajak
mailto:biuro@nakajak.com




www.aida.krynica.pl
http://www.aida.krynica.pl
http://www.facebook.com/pages/Dom-Wypczynkowy-Aida/306987739468971
mailto:aida@krynica.pl
http://www.facebook.com/pages/Dom-Wypczynkowy-Aida/306987739468971
https://www.google.pl/maps/place/Aida.+Dom+wypoczynkowy.+Kiczek+H./@49.4214122,20.9535216,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6e29a97311185609
https://www.google.pl/maps/place/Aida.+Dom+wypoczynkowy.+Kiczek+H./@49.4214122,20.9535216,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6e29a97311185609


www.kuzniadobregosmaku.pl

Zapewniamy emocjonujące kulinarne show:

Ponad 10 lat doświadczenia. 
Działamy w całej Polsce.

Pokaz kulinarny - bliskie spotkanie z gwiazdą



http://www.hummerlimuzyna.com.pl/
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/hummer-h2-triple-axle-aqua
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/lincoln-town-car-dabryan
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/hummer-h2-limuzyna
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/audi-r8
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/hummer-h2
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/limuzyna-chrysler-300c
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/porsche-cayenne-limuzyna
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/ferrari-458-italia-spider
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/
mailto:limuzynahummer@gmail.com
https://www.google.pl/maps/place/Ul.+Ksi%C4%99dza+Pojdy+138A,+44-213+Ksi%C4%85%C5%BCenice/@50.161873,18.604909,17z/data=!4m2!3m1!1s0x471149c6139abfdf:0x156ec41cd29577c9


Jesteśmy grupą artystów, potrafiących wykreować oryginalne 
i wyjątkowe oprawy artystyczne na każdą okazję. Do osiągnięcia 
zamierzonego celu łączymy takie dziedziny jak: sztuka, malarstwo, 
animacja, rysunek w najciekawszej formie a wszystko to zostaje 
dodatkowo dopełnione starannie dobranym podkładem muzycznym 
lub muzyką na żywo, potęgującą efekt niezapomnianego show. 
Naszym celem jest tworzenie oNaszym celem jest tworzenie oryginalnych projektów 

wykonywanych przez nas z zastosowaniem twórczych pomysłów 
opracowywanych na indywidualne potrzeby. Tworzymy unikalne 
animacje dla szerokich grup odbiorców rozpoczynając proces 
od oryginalnej koncepcji do pełnej realizacji zapewniając 

zdumiewające efekty.
Wiemy jak dostosować nasze występy do wszelkich niestandardowych 
wwarunków i potrzeb konkretnego eventu, premiery produktów, 
uroczystej gali, imprezy firmowej, reklamy, rozdania nagród, 

festiwalu, wesela i wielu innych tak aby pozostawić niesamowite wrażenie. 
Nasze występy docenili odbiorcy z całej Europy jak i z Bliskiego 
Wschodu, gdzie już wielokrotnie odbywały się nasze występy.
Jeśli pragną Państwo uświetnić swój event naszym występem 

serdecznie zapraszamy do kontaktu.                      

biuro@piaskoweanimacje.pl

www.piaskoweanimacje.pl
Znajdź nas także:

          Monika Wrona                                                            
  tel: +48 606 437 773 
          Radek Ignatov
  tel: +48 696 777 410                                                 

PIASKOWE ANIMACJE



http://www.lem-on.pl/
http://www.lem-on.pl/
https://www.facebook.com/band.lemon
http://jakevision.tv/
mailto:rafal.orlos@jake-vision.pl

