
POMORSKI MAGAZYN 
WESELNY

WRZESIEŃ 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
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www.tmaudio.pl

Oświetlenie i Nagłośnienie

Oświetlenie dekoracyjne znajdzie zastosowanie 
wszędzie, jako dekoracja imprez 

okolicznościowych z przewagą wesel ale także 
jako dekoracja sali na studniówkę, oświetlenie 
stoiska reklamowego, promocja nowych 

produktóproduktów. Dekoracja światłem podkreśli każdą 
imprezę dzięki czemu stanie się ona bardziej 
kameralna i niezwykła. Dzięki odpowiednim 
efektom nawet niezbyt przyjemna sala zmieni 

się w urokliwe miejsce.

Ciężki dym najczęściej znajduje zastosowanie 
podczas pierwszego tańca pary młodej oraz 
efektownego wjazdu tortu weselnego a także 
podczas spektakli, pokazów mody, poloneza 
studniówkowego czy sesji zdjęciowych.
Dysponujemy dużą i wydajną maszyną 

pozwalającą obsłużyć naprawdę duże sale.pozwalającą obsłużyć naprawdę duże sale.

Rzutnik logo świetnie nadaje się do projekcji 
dowolnego tekstu i małej grafiki na ścianie, suficie 
czy parkiecie. Najczęściej wykorzystywany do 
projekcji imion lub inicjałów pary młodej a także 
logo firmy. Każdorazowo ustalamy treść następnie 

wykonujemy projekt do uzgodnienia.

TM Audio Projekt
Tomasz Krupiński
Glinka 27/5

14-500 Braniewo

kom. 798-908-394
Email: biuro@tmaudio.pl

Dekoracja światłem 

Monogramy/Logo 
(napisy świetlne)

Ciężki dym 
na pierwszy taniec, wjazd tortu



Dajemy gwarancję udanej zabawy, 
zadowolenia, prawdziwych doznań 
artystycznych, samych pozytywnych 
emocji i wzruszeń. Zapraszamy na 
naszą stronę internetową.

wykształceni i doświadczeni 
                 muzycy

WOKAL ŻEŃSKI,  WOKAL MĘSKI , PIANO /BAS,  GITARA , PERKUSJA , SAKSOFON



www.dj3miasto.pl

DJ Grelik
Prezenter, DJ

Posiadam własne profesjonalne estradowe nagłośnienie.
Polskiej renomowanej firmy Tonsil oraz oświetlenie 

w którego skład wchodzą między innymi :
- projektory laserowe
- ruchome głowy

- FX-y
- fl- flower

- wytwornica baniek mydlanych i dymu

 Prowadzę też imprezy okolicznosciowe takie jak: bale (andrzejkowe, karnawałowe, 
sylwestrowe) studniówki, imprezy rocznicowe, imprezy urodzinowe (18-stki, jubileusze), 

bankiety oraz imprezy firmowe.
Swoje usługi oferuje głownie na terenie trójmiasta i jego okolic gdzie dojazd jest 
nie odpłatny, wyjazdy w dalsze rejony polski są do uzgodnienia indywidualnego.

Zabawy weselne
Oferuje bardzo bogaty repertuar nagrań począwszy od lat 
50-tych, poprzez lata 70”, złote przeboje lat 80-tych po 
najnowsze radiowe hity. Szeroki wachlarz konkursów 
i zabaw dla gości sprawia iż na moich weselach, 

rocznicach itp. wszyscy goście bawią się wyśmienicie 
poprpoprzez dostarczaną im dużą porcję humoru. Na życzenie 
klienta oferuje również profesjonalne prowadzenie 
konkursu KARAOKE gdzie goście do wyboru otrzymują 

ponad 3500 piosenek. 

djgrelik@tlen.pl506-089-735 









serwis kawowy      obsługa barmańska     bary mobilne

www.letsdrink.pl
biuro@letsdrink.pl
tel. 501-938-523

fb.com/letsdrink.gd 

Barmani z firmy Let’s Drink odmienią nudną wódkę z colą w kolorowe, 
pełne fantazji i smaku cocktaile, cieszące nie tylko podniebienie, ale 
i oko. Oprócz bogatej oferty znanych i lubianych przez wszystkich 
drinków, nasi barmani, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży 
gastronomicznej, są gotowi stworzyć całkiem nowe połączenia i smaki, 
które zachwycą nawet najbardziej wymagającego gościa. Do państwa 
dyspozycji, poza wykwalifikowanym personelem, mamy również dwa 
mobilne bary o łmobilne bary o łącznej długości aż 7m, co pozwoli na szybką i sprawną 
obsługę dużej liczby gości. Aby sprostać państwa oczekiwaniom, 

przygotowaliśmy kilka propozycji, z których 
każdy wybierze coś dla siebie. 

Bariści z firmy Let’s Drink! przeniosą Cię w niezwykły, nieznany 
świat kawy. Dla nas to nie tylko pasja i wspaniały, pobudzający 
aromat - dla nas kawa jest sztuką! Nasi bariści to prawdziwi 
artyści. Każda kawa przygotowywana jest za pomocą techniki 
latte art, dzięki czemu to nie tylko kubek aromatycznej 
mieszanki ziaren a obraz który, powstaje przy pomocy 

nalewania odpowiednio przygotowanego mleka na powierzchni nalewania odpowiednio przygotowanego mleka na powierzchni 
kawy. Przygotowaliśmy dla państwa ofertę baru kawowego, 
który uświetni takie okazje jak: wesela, spotkania dla firm 
połączone ze szkoleniami czy po prostu przerwy kawowe. 



Aplauz
Zespół Aplauz

Proponujemy profesjonalną obsługę imprez 
okolicznościowych - ZABAWY WESELA 
DANCINGI to nasza specjalność 

Łączymy tradycję z nowoczesnością 
Polecamy nasze demo ,
które stale się rozktóre stale się rozrasta...

www.planujemywesele.pl/15834-aplauz
+48 697 022 796
+48 723 918 641

Atmosfera i niepowtarzalny klimat, 
hity od klasyki po najnowsze klimaty! 
To, wszystko możemy Ci zapewnić 
i tym sposobem Twoja impreza może 

być jedyna i wyjątkowa.

Słowa młodej pary cyt.: "Tych panów 
wzięliśmy w ciemno z internetu 

i okazuje się że są zespołem godnym 
polecenia" jak to mówią kucharki 
jedyna orkiestra przy której się nie 
da zasnąć gwarantujemy dobrą 
zabawę za bardzo atrakcyjną cenę!





DjKrisc

Jeżeli zainteresowała Was moja oferta, to na wstępie zapraszam Państwa 
na niezobowiązujące spotkanie . Na spotkaniu chętnie doradzę 
najlepsze rozwiązania nie tylko od strony muzycznej, ale także 

w każdej innej kwestii dotyczącej organizacji wesela . 

Zapraszam do współpracy !!!

kristoferson32@wp.pl

+48 504 175 698
www.djkrisc.muzzo.pl

NAGŁAŚNIAM ... OŚWIETLAM ... PROWADZĘ WSZELKIE
 IMPREZY MUZYCZNE . 

Ślub i wesele to z pewnością najbardziej 
uroczysty dzień w Waszym życiu! Zapewne
 chcieli byście, aby wtedy wszystko było jak 
w bajce...  A więc poskładajcie swoje marzenia 
i wyobrażenia, a ja zamienię  je w rzeczywistość. 

Entuzjazm, przebojowość i charyzma 
ppołączona z arsenałem sprawdzonych 
pomysłów, oraz łatwość nawiązywania 

kontaktu z uczestnikami zabawy powodują, że 
czuję się pewnie, stojąc przed każdą publicznością. 

Każda uroczystość jest moją wizytówką, 
dlatego też dokładam wszelkich starań, aby 
impreza przebiegła na najwyższym poziomie. 
Oświetlając salę weselną w magiczny sposób 
poprowadzę twoje wesele, tak, że wszyscy 
długo będą o nim opowiadać i pamiętać . 
NNiczego nie obsadzam w sztywne ramy, 

działam spontanicznie pod wpływem chwili 
i błyskawicznie reaguję na potrzeby gości



Przyjęcie w Pałacu Kościeszy to:

presż
szyk

satysfakcja
profesjonalizm

Pałac Kościeszy znajduje się w niedalekiej odległości od Gdańska, stolicy 
KKulturalnej Pomorza. Swoją wyjątkowość zawdzięcza m.in. atrakcyjnemu 
położeniu, z dala od zgiełku i wrzawy. Pałac Kościeszy to wyjątkowe miejsce 
na organizację uroczystości weselnej. Tradycja łączy się tu z elegancją. 
Przepiękne wnętrza, wykwintna kuchnia, profesjonalna obsługa oraz 
dopracowany wystrój zapewniają niepowtarzalną i niezapomnianą 

atmosferę przyjęcia.

Każda oferta jest przygotowywana ze szczególną troską i rozpatrywana 
indindywidualnie w zależności od oczekiwań naszych Gości. Zdając sobie sprawę 
z faktu, iż dzień ślubu to jeden z najważniejszych dni w życiu, chętnie podzielimy 

się naszym doświadczeniem przy planowaniu i organizacji przyjęcia. 
Ślub i przyjęcie weselne to jedyna taka niepowtarzalna i wyjątkowa chwila 

w życiu kiedy warto zadbać o najdrobniejszy szczegół . 
Wnętrza Pałacu przeniosą Państwa w „dworski” świat.

Oferujemy Salę Balową z balkonikiem dla orkiestry oraz 
4 sale restauracyjne, w tym 2 kominkowe. Do dyspozycji 
Gości weselnych mamy 21 stylowo urządzonych pokoi.

Aby dodać szyku i uroku oprawie przyjęcia weselnego, 
proponujemy pomoc w organizacji ślubu, na terenie pałacu 

kościeszy lub w klimatycznym 
XVII wieczXVII wiecznym kościele.

Dodatkowo nowożeńcy otrzymają Apartament 
w prezencie, voucher upominkowy na kolację 

w rocznicę ślubu oraz 

Mercedesa 115, który zawiezie ich do ślubu. .Oferujemy 
także specjalne ceny noclegów dla Gości weselnych.

www.palackoscieszy.pl

+48 58 684 95 32rezerwacja@palackoscieszy.pl 



La Lux to zgrany, sześcioosobowy zespół muzyczny wykonujący utwory 
znane z polskich i zagranicznych list przebojów. Indywidualna fascynacja 
muzyką jak i doświadczenie sceniczne każdego członka zespołu owocuje
 pełnym profesjonalizmem i fachową oprawą każdej imprezy: od wesela 

przez event firmowy aż po studniówkę.

Dzięki graniu wyłącznie na żywo, doborowi instrumentarium, zmysłowi estetyki, Dzięki graniu wyłącznie na żywo, doborowi instrumentarium, zmysłowi estetyki, 
zabawie 

na scenie i nieprzeciętnej energii, zespół porwie do tańca nawet najbardziej 
wzbraniających się gości , a zarazem zaspokoi nieprzeciętne gusta melomanów. 
Domeną zespołu jest posiadanie światowej klasy instrumentów i nagłośnienia

 co przekłada się na pełne, koncertowe brzmienie.

Za sprawą żeńsko-męskiego duetu wokalnego nasz zespół muzyczny wrocław Za sprawą żeńsko-męskiego duetu wokalnego nasz zespół muzyczny wrocław 
odnajduje się we wszystkich stylach. Jak wiadomo zespół jest gwarancją udanej 

zabawy, wiec po co ryzykować, lepiej postawić na profesjonalizm.

Nasz zespół weselny wrocław to gwarancja udanej imprezy.

www.lalux.pl

Piotr Purzycki
tel: +48 609 732 132
email: piotr@lalux.pl

facebook: www.facebook.com/La.Lux.Music



 info@PixPix.com.pl

www.pixpix.com.pl
+48  508 174 081

Ul. Chełmska 3/1
75-350 Koszalin

Nasza fotobudka PixPix chce
 być Twojąfotobudką! Zabier

z ją 

na swoją imprezę,rozkręci na
jbardziej sztywnych gości.

Automatycznie fotografuje i 
natychmiastmożna odebrać

 pasek z odbitkami. 

Fotobudka PixPix to cyfrowy automat, który wykonuje zdjęcia klientów w dwóch formatach.  Format 5x 15  jest  super rozwiązaniem na wesela. Państwo młodzi jedną z odbitek mogą zachować dla siebie a drugą obdarować gości. W tym formacie mamy także możliwość wyboru 3 lub 4 zdjęć w specjalnych ramkach.Drugi format to 10 x 15, któDrugi format to 10 x 15, który pomieści jedną fotografię.

Wszystkie zdjęcia
 wykonywane pod

czas imprezy traf
ią do 

zleceniadawcy w
 formie elektronic

znej
Dysponujem

y masą gad
źetów do zd

jęć

Zdjęcia mogą być czarno - białe lub kolorowe

Istnieje możliwość rozstawienia fotobudki z kotarami, jeśli jednak 

dysponujemy małą przestrzenią jest możliwośc postawienia 

fotobudki z samym roll'upem.

Do każdego
 zlecenia p

odchodzim
y indywidu

alnie 

dlatego ka
żda ramka 

jest person
alizowana 

i projektow
ana pod up

odobania k
lienta

Fotobudka jest idealna na
 każdą imprezę: 

wesele, urodziny, event, st
ódniówka etc.





www.franforfun.pl +48 504 834 861

Marzycie o weselu skrojonym na Waszą miarę?
Męczy Was monotonna, sztywna oferta djów i zespołów weselnych?

Chcielibyście przeżyć najpiękniejsze chwile swojego życia z klasą, stylem i na poziomie?

Spotkajmy się, porozmawiajmy i zaplanujmy razem wesele dostosowane do 
Waszych potrzeb i oczekiwań. Zagram muzykę, przy której będziecie chcieli się 
bawić i przeprowadzę zabawy, które sami wybierzecie z mojej bogatej oferty.

PrPrzed weselem ustalimy każdy szczegół imprezy i wszystkie Wasze oczekiwania 
dotyczące mojej pracy. Wychodzę z założenia, że zabawa weselna musi przede 

wszystkim odpowiadać Parze Młodej, dla której jest to najważniejszy dzień w życiu; 
niech będzie też najpiękniejszym. Każdy z nas postrzega piękno inaczej, dlatego to 
Wy wybierzecie styl wesela, repertuar muzyczny i zabawy, a ja zepnę to wszystko 

w całość tak, aby Wasi bliscy wspominali tę noc równie dobrze, jak Wy.



http://krzewirog.pl/
http://krzewirog.pl/pl/krzewi-rog/
https://www.google.pl/maps/place/Karczma+Krzewi+R%C3%B3g/@54.3598571,18.3867734,11z/data=!4m2!3m1!1s0x46fd91a7f4f2eb3d:0x4b1af0f0c4f456e4
http://krzewirog.pl/pl/
https://www.facebook.com/krzewirog
mailto:krzewirog@wp.pl






Organizujemy
- wesela, chrzciny

- spotkania okolicznościowe
- konferencje i szkolenia

- plenery i warsztaty artystyczne
- oferta dla myśliwych

Zapewniamy
- 7 sal balowych o historycznym wystroju, 

mogących pomieścić do 300 osób
- 22 pokoje 2-4os. oraz apartamenty
- oprawę artystyczną spotkań
- zabytkowy park z oryginalnym 
drzewostanem, stawem i basenamidrzewostanem, stawem i basenami

Pałac Grąbkowo
+48 602 340 004,  +48 505 721 722

e-mail: palac.grabkowo@gmail.com

gm. Potęgowo, woj. pomorskie
76-230 Grąbkowo 41





Michał Czaplewski

telefon: 514 141 211 
Email: michal_czaplewski@wp.pl

www.kapelamn.pl

Witamy serdecznie!
Nazywamy się Kapela Muzycznego Niepokoju 
i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Choć wiekiem jesteśmy młodzi, muzycznie bardzo dojrzali. 
Ambicji i zapału nam nie brakuje,

a motorem w działaniu jest nasza wspólna 
pasja – MUZYKA. Takie połączenie to wybuchowa 

mieszanka: świetnej muzyki granej ambitnie na żywo 
(gramy dla każdego i wszystko), dobrej zabawy, 
gwarantowanego bragwarantowanego braku nudy i satysfakcji

 z pysznie spędzonego czasu.

Artur - Młody 
 gniewny gitarzysta 

o charakterystycznym stylu, 
wokalnie nawet uzdolniony.

Artur 
Grając na gitarze basowej czuje 
się w swoim żywiole, wokalnie 

nawet uzdolniony.

Michał 
 O aranżacje muzyczne dba 

doskonale, na pianinie wszelkie melodie 
wygrywa, nieobca jest mu obsługa 

akordeonu, każda muzyka jest jego wielką 
pasją, wokalnie talentu wcale mu nie 
brabrakuje, Szkołę Muzyczną ukończył 
w klasie fortepianu - przystojny – tak 
o sobie powiada, a skromność to jego 

drugie imię

Skład

Wiktoria 
Nasz słowik, zaśpiewa, wyśpiewa zanuci 
każdy utwór, nawet a capella; głos ma 
czysty i barwę ciekawą; w licznych 
konkursach udział już brała

 i doświadczenie wokalne ma bogate; 
uurodzona jest by błyszczeć na scenie, 
a scena stworzona jest właśnie dla niej, 
tam czuje się jak ryba w wodzie.



Wielkie banki mydlane, 
malowanie twarzy, 

modelowanie baloników.. 
i wiele innych atrakcji

Zapewniamy kompleksowa opiekę nad 
maluchami podczas przyjeć weselnych

Animatorzy 
zapewniaja dużo uśmiechu

Wesele 
także dla najmłodszych

698-344-723 www.animacje-impress.pl



Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu. Każdy kto staje na 
ślubnym kobiercu, dokłada wszelkich starań, aby chwile te 
pozostały na długo w pamięci Młodej Pary oraz Gości. Każdy 

element tej uroczystości musi być przemyślany w najdrobniejszym 
szczególe oraz dopięty na ostatni guzik. Każda Panna Młoda marzy 

o ślubie jak z bajki oraz o weselu godnym księżniczki. 
W W Restauracji Marmas marzenia mogą się ziścić. 
Ugościmy Państwa w iście królewskim stylu.

Restauracja Marmas jest zaprojektowana oraz urządzona 
z pieczołowitą dbałością o każdy szczegół. Jest przestronna, 
jasna i słoneczna. Pomieści nawet 110 osób. Jednak dla wygody 
gości proponujemy organizację wesel dla max. 100 osób.
Dysponujemy stołami podłużnymi jak i okrągłymi. Możemy 
zaazaaranżować ich ustawienie zgodnie z Państwa wymaganiami.

Nasz szef kuchni zadba o Państwa podniebienie, szykując wyśmienite 
potrawy.  Jesteśmy w stanie zrealizować nawet na jbardziej 

wymyślne menu. Zawsze z uwagą słuchamy życzeń naszych Klientów, 
a jednocześnie chętnie służymy radą w razie jakichkolwiek pytań 
i wątpliwości. Menu skonstruowaliśmy tak , aby poza zakupem 

alkoholu oraz tortu weselnego, nic już dodatkowo 
PPaństwa nie absorbowało.

marmas@pensjonat-jastrzebia.pl
+48 669 990 991
ul. Rozewska 1

84-104 Jastrzębia Góra

www.pensjonat-jastrzebia.pl                                                             www.marmas.travelindex.pl



Fotografia Portretowa, Ślubna i Okolicznościowa

www.atelier13.pl                              +48 507-241-568                         kasia@atelier13.pl 

                                     Fotografia to moja pasja, uzależnienie, miłość ...

                                           Utrwalone na zdjęciach chwile, stają się piękną pamiątką
                                                ze ślubu, wesela, chrztu Waszego dziecka ... 

oczekiwanie na dziecko oraz pierwsze dni Waszej 
pociechy tez są warte uwiecznienia ...

Potrafię dostrzec to, co niezauważalne ...
... bo wyjątkowe chwile wymagają specjalnej oprawy...



Prolimo – dla koneserów elegancji

Tym czym się zajmujemy jest wynajem limuzyn 
klasy Premium i Premium Plus na terenie 

Trójmiasta oraz okolic. Czujemy się wyróżnieni Trójmiasta oraz okolic. Czujemy się wyróżnieni 
zaufaniem, jakim darzą nas Klienci zza granicy, 
lokalne firmy oraz stale powiększające się grono 
osób, które indywidualnie chce uświetnić 
wydarzenie wynajmem luksusowego auta.

Limuzyna to eleganckie rozwiązanie dla osób, 
które chcą uświetnić ważne lub wyjątkowe 
wydarzenia w życiu. Nie tylko wieczór 

panieński/ kawalerski czy ślub do nich należą! 
Wycieczka limuzyną jako prezent? 
Albo podziękowanie? Czemu nie.

 Nasze limuzyny krążą po ulicach Trójmiasta  Nasze limuzyny krążą po ulicach Trójmiasta 
przewożąc osoby, które chcą świetnie się 

poczuć lub dobrze zabawić.

Phone: +48 720 860 860
Mobile: +48 664 762 123
Email: info@prolimo.pl

www.prolimo.pl





Apollina 13 
81-601 Gdynia 
Tel. 503 095 699 
temendryk@wp.pl

Ofreuję wynajem samochodu do ślubu i innych uroczystości. 

  Piękna złota WARSZAWA M20 
z kremową skórzana tapicerką.

Koszt wynajmu samochodu 700 zł./w piątki 600 zł./Powyższa kwota obejmuje czas 
wynajmu do czterech godzin. W cenę usługi wliczone jest :

- przyjazd po Pana Młodegom            - przejazd do Panny Młodej
- przejazd do kościoła lub Urzędu Stanu Cywilnego 

- przejazd w miejsce zabawy weselnej   
- przejazd na ewentualną sesję zdjęciową

Oferujemy przystrojenie samochodu za dodatkową opłatą

Life Teresa Mendryk

Warszawa 
na
Ślub



Zespół Muzyczny ANTARES, dobry zespół na wesele to połowa sukcesu, zapraszamy więc do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej 
firmy. Do zorganizowania oprawy muzycznej imprezy na miarę Państwa oczekiwań niezbędne są odpowiednie kompetencje, 

doświadczenie, profesjonalny sprzęt oraz odrobina magii...

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaproponować Państwu oprawę muzyczną na najwyższym poziomie. Muzyka to nie tylko nasz zawód, 
ale również nasza pasja, dzięki czemu każdy występ sprawia nam ogromną przyjemność. Wykształcenie i przygotowanie muzyczne, które 

posiadamy, poparte bogatym doświadczeniem
w przygotowywaniu oprawy muzycznej oraz umiejętność dostosowania się do Państwa potrzeb sprawi, że chwile spędzone z nami będą w przygotowywaniu oprawy muzycznej oraz umiejętność dostosowania się do Państwa potrzeb sprawi, że chwile spędzone z nami będą 

mile zapamiętane na długi czas.

Gramy głównie na terenie pomorza, ale nasze usługi świadczymy również na terenie całego kraju. Posiadamy własny transport, dzięki 
czemu na życzenie klienta dojedziemy w każde miejsce. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem muzycznym, nagłośnieniowym oraz 

efektami świetlnymi wysokiej klasy. Wystawiamy rachunki.

Oferujemy Państwu bogaty repertuar zarówno polskich jak i zagranicznych przebojów m.in.: w języku angielskim, włoskim, ukraińskim 
oraz francuskim.

Przyjęcia weselne prowadzimy w sposób kulturalny i odpowiedzialny. Podczas zabawy organizujemy wspólne biesiadowanie i śpiewanie, Przyjęcia weselne prowadzimy w sposób kulturalny i odpowiedzialny. Podczas zabawy organizujemy wspólne biesiadowanie i śpiewanie, 
prowadzimy wiele ciekawych konkursów i zabaw dla dorosłych i dla dzieci. Wykonujemy również pieśni kościelne jak „Ave Maria” podczas 

Ceremonii Zaślubin.

Dodatkowo zajmujemy się animatorstwem i organizacją zabaw i imprez tanecznych dla dzieci podczas uroczystości urodzinowych, zabaw 
choinkowych oraz karnawałowych.

Nasza pracę traktujemy poważnie i do każdego z Państwa podchodzimy z należytym szacunkiem!!!

Obsługiwane imprezy:

- wesela        - oprawa muzyczna ślubu      - studniówki    - bale sylewstrowe     - festyny    - dancingi     - zabawy okolicznościowe- wesela        - oprawa muzyczna ślubu      - studniówki    - bale sylewstrowe     - festyny    - dancingi     - zabawy okolicznościowe

Naszym zadaniem jest zapewnienie doskonałej zabawy i niezapomnianych wrażeń !!!

SKŁAD

Renata – wokal

Wieloletnie doświadczenie 
sceniczne i estradowe.

Szefowa zespołu  ;)

Jarek - klawiszowiec, 
akordeonista, wokal

Potrafi porwać do tańca 
najbardziej sztywną 
publiczność. Posiada publiczność. Posiada 
bardzo bogaty repertuar 
wokalny   (: Wodzirej

Radek - gitarzysta, 
wokal

Muzyka jest jego pasją, 
a szczególności blues 
oraz rock'n'roll. 
Jego motto to 
"music forever"."music forever".

 renata@zespol-antares.pl

+48 509 776 097
www.zespol-antares.pl



Zaplanowaliście Państwo 
imprezę  okolicznościową?

 
                      To dobrze trafiliście!
 .

 www.kaszubskiewesele.pl
+48 886 642 879

Naszą specjalnością jest obsługa imprez okolicznościowych.
Oferujemy szeroki zakres usług a mianowicie:

wynajem auta do przewozu osób,
video – filmowanie + zdjęcia z uroczystości,
wystrój kościołów oraz sal bankietowych,
wypożyczalnia zastawy stołowej i obrusów,

białe gołębie dla Młodej Pary,białe gołębie dla Młodej Pary,
bańki mydlane.

Działając na rynku staramy się podchodzić do każdego 
zamówienia indywidualnie, uzgadniając szczegóły 

z zamawiającym





Fotografia
ŚLUBNA

Fotografia
STUDYJNA

Fotografia
REKLAMOWA

Dzięki współpracy z doświadczonym zespółem 
specjalistów marketingu, psychologii, 
grafiki, fotografii, poligrafii 
i reklamy zewnętrznej powstała

W firmie tej na co dzień zajmuję się 
projektowaniem graficznym, które oparte 

o wiedzę zdobytą w Gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, doświadczenie oraz wsparcie 
marketingowe, zapewnia stworzenie 
profesjonalnego wizerunku firmy, 
budowę marki, promocję i sprzedaż.budowę marki, promocję i sprzedaż.

Jednak z zamiłowania jestem fotografem, 
dlatego zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Agnieszka Grot

e-mail: a.grot@3reklamy.pl

+ 48 58 625 19 19
+48 505 010 763

ul. Dachnowskiego 23 (róg Hutniczej)
81-025 Gdynia

www.agnieszkagrot.pl                                www.3reklamy.pl



Ambris - Atelier Stylu i Wizażu
Tel. 604534371

E-mail: office@ambris.pl
ul.Górnicza 20 B/13
81-572 Gdynia

www.ambris.pl

udostępniono przez ABC ślubu udostępniono przez ABC ślubu



DJ, Wodzirej  (na życzenie wokalistka )
dekoracja światłem 
ciezki dym na 1 taniec 

animacje i zabawy również dla dzieci

ZAJMUJĘ SIĘ OPRAWĄ MUZYCZNĄ ORAZ PROWADZENIEM 
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH JAK:

 WESELA , POPRAWINY , IMPREZY FIRMOWE , URODZINY , JUBILEUSZE ,  WESELA , POPRAWINY , IMPREZY FIRMOWE , URODZINY , JUBILEUSZE , 
BALE KARNAWAŁOWE .

DODAM ŻE WSPÓŁPRACUJE Z WOKALISTKĄ , KTÓRA NA ŻYWO ŚPIEWA NA 
MOICH IMPREZACH !!! EWELINA RYTELEWSKA  , UCZESTNICZKA KILKU 

PROGRAMÓW TV JAK: X-FACTOR , SZANSA NA SUKCES .

JAKO SZKOLONY WODZIREJ ( OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WODZIREJÓW )  PROWADZĘ CAŁĄ IMPREZĘ 
ZACHĘCAJĄC DO ZABAWY WSZYSTKICH GOŚCI .

PROWADZĘ ANIMACJE I WSPÓLNE TAŃCE , NA IMPREZACH ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ DZIEĆMI PROWADZĘ ANIMACJE I WSPÓLNE TAŃCE , NA IMPREZACH ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ DZIEĆMI 
ORGANIZUJĄC IM ZABAWY I KONKURSY .

JAKO PREZENTER NALEŻĘ DO STOWARZYSZENIA DJ UNION ( POLSKIE STOWARZYSZENIE 
PREZENTERÓW MUZYKI ) ORAZ DO STOWARZYSZENIA DEE JAY MIX CLUB

W TEJ DZIEDZINIE W 2011 ROKU ZOSTAŁEM MISTRZEM POLSKI PLAŻOWYCH PREZENTERÓW MUZYKI

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 



www.boss-limo.pl ul. Sobieskiego 231
84-200 Wejherowo

+48 668 673 679
bosslimo@wp.pl

Wybierz jedną z naszych luksusowych limuzyn: 10-osobowego Hammera 
lub 16-osobowego Lincolna 

Cena już od 29zł / osoba
 

-Wynajem rozliczany jest w cyklu godzinowym
- Świetne nagłośnienie, konkretne oświetlenie 

i najwyższy komfort
- Alkohol na powitanie, można wnosić własny

Zapraszamy do współpracy

Dodatkowe opcje:
 

- Sexy tancerka / tancerz
- Wejściówka do jednego 
z trójmiejskich klubów

- Fotograf
- Zakąski- Zakąski

Spraw żeby ten ważny dzień stał się jeszcze bardziej wyjątkowy, 
zadbaj o komfort i elegancję.

- Wynajem limuzyny wraz z profesjonalnym 
kierowcą

- Dekoracja samochodu wraz z ślubnymi tablicami
- Szampan lub inny napój alkoholowy
- Czas wynajmu w cenie – 6 godzin
- Nielimitowana ilość kilometrów

Napisz lub zadzwoń, jaki interesuje Ciebie samochód oraz orientacyjną trasę, 
a my zaproponujemy najlepsza dla Ciebie ofertę.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny!



Profesjonalna obsługa barmańska
Zapewniamy:

-barmanów z doświadczeniem, 
-bogatą kartę drinków alkoholowych i bezalkoholowych

-własny mobilny drink bar, 
-szkło do koktajli, 

-niezb-niezbędne akcesoria barmańskie, 
-pyszne drinki,  
-świetną zabawę 

Wynajem i obsługa fontann czekoladowych
- Wynajem, montaż i uruchomienie 
fontanny czekoladowej

- Możliwość przygotowania zakąsek
- Wykonujemy palmy owocowe

e-mail: dream-party@wp.pl                                                                                          tel. 793-401-236

Dream Party 
Krzysztof Wanke

Fotobudka
Zapewniamy:

- Nielimitowaną liczbę zdjęć
- Indywidualny projekt zdjęć
- Śmieszne gadżety

- Miłą obsługę podczas zabawy
-- Tło fotograficzne
- Masę śmiechu



www.djadamus-pomorze.pldjadamuspomorze@poczta.fm                                                                                                             +48 691650403 

Adam Pawłowski pochodzący z nadmorskiego miasta Ustka to Dj, 
wodzirej i prezenter muzczyny z ponad 25 letnim doświadczeniem, 
zdobywanym przez te wszystkie lata podczas imprez takich jak  wesela, 
bankiety, festyny, studniówki, dyskoteki, bale gimnazjale oraz te 
podczas których liczyła się dobra zabawa przy największych hitach 

muzycznych naszego globu.

DJ ADAMUS - POMORZE
PROFESJONALNE PROWADZENIE IMPREZ



Gościniec nad Słupią

www.gosciniecnadslupia.pl
e-mail: gosciniecnadslupia@wp.pl

tel. 58 681 61 74
kom. 668 852 328

Tuchlino 2a
83-340 Sierakowice83-340 Sierakowice

Oferujemy Państwu dwie sale 
konferencyjno-balowe: jedną 
na 110 a drugą na 220 osób 

wraz z zapleczem gastronomicznym 
(kuchnie , chłodnie) oraz pokoje 

gościnne na 40-50 osób
 z aneksemjadalnym. z aneksemjadalnym.

 

Zapewniamy kompleksową 
organizację imprez,

smaczną i profesjonalną kuchnię.

Zajmujemy się organizacją 
wszelkiego rodzaju

imprez okolicznościowych 
m.in. takich jak: 

wesela,
zabawy zakładowe, 

spotkania integracyjne,spotkania integracyjne,
studniówki,

przyjęcia komunijne.


