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Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

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





Zapraszamy do nowej, klimatyzowanej Sali weselnej „Pod Motylem”znajdującej się w malowniczej 
miejscowości obok lasu gdzie można przyjemnie spędzić czas. Proponujemy Państwu kompleksową 
organizację imprez – z możliwością wynajęcia 
całego budynku lub organizację:
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Piękni i w dobrej kondycji …                  

PAKIET ZABIEGÓW SPA PRZED ŚLUBEM

PProponujemy pakiety dla pary młodej, które już na kilka tygodni 
przed uroczystością pozwolą przygotować ciało i umysł do tak 
ważnego dnia. Kompozycja zabiegów zakłada holistyczne podejście 
do piękna, zawiera kompleksową pielęgnację twarzy i ciała. 
Najpierw zadbamy o oczyszczenie, gładkość oraz odpowiedni 
stopień nawilżenia skóry, następnie zajmiemy się jej regeneracją 
oraz upiększeniem. 

WIECZÓR PANIEŃSKI
Stworzyliśmy w naszym salonie doskonałe warunki do kilkugodzinnej, bądź nawet całodniowej wizyty. Pobyt w 
naszym salonie nie ogranicza się do zabiegów w gabinecie kosmetycznym, czy salonie masażu. Oprócz 
rytuałów na twarz i ciało, masaży z różnych stron świata, goście mają różne możliwości spędzenia czasu z 
najbliższymi. Po takiej „uroczystości” w salonie SPA z wypielęgnowanym ciałem i zrelaksowanym umysłem 
można kontynuować wieczór na przykład na imprezie.

HOME SPA - ul. Bronisława Czecha  85,  04-555 Warszawa Tel: 0 22 613 32 81
www.homespa.com.pl  |   e-mail salon@homespa.com.pl

PREZENT DLA PARY MŁODEJ

PProponujemy prezent w postaci eleganckiego zaproszenia na rytuały 
regenerujące ciało i zmysły w Home Spa. Czas przygotowań do ślubu, to mimo 

pięknych chwil, czas bardzo nerwowy dla pary młodej. Relaks w SPA to 
wspaniały pomysł na odpoczynek po uroczystościach weselnych, 

przedsmaku wspólnego życia, a może przygotowanie ciała do 
podróży poślubnej. Proponujemy Państwu zaproszenia 

upominkowe o dowolnej wartości. Obdarowując bliskich chwilą 
relaksurelaksu w  ekskluzywnym SPA podarujemy  chwile, które z 

pewnością pozostaną w pamięci młodej pary na wiele lat.



Jest takie miejsce ...

Najpiękniejsza sala weselna w powiecie rypińskim. Wesele to jedno z najważniejszych 
i najpiękniejszych wydarzeń w życiu. Warto przeżyć je w wyjątkowym miejscu 

takim jak Dom Weselny Sikorka. 

W Sikorce można nie tylko dobrze zjeść i się bawić, ale można również super wypocząć.
Dla naszych gości mamy miejsca noclegowe w dobrej cenie. Za pokój dwuosobowy 

opłata wynosi tylko 160zł.

Zapraszamy do oZapraszamy do organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 
w Domu Weselnym Sikorka.

www.dwsikorka.pl

www.dwsikorka.pl

87-500 Rypin
telefon: +48 509 653 324 manager
telefon: +48 604 270 255 restauracja
email: ab.sikorka@gmail.com



Barmans Flair Team

www.barmans.pl
kontakt@barmans.pl

Kontakt
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Już dziś zarezerwuj atrakcje na swojej imprezie
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www.Foto-videos.pl



www.dwmargo.pl
Dom Weselny Margo

ul.Świerkowa 44, 05-850 Wieruchów
+48 22 498 31 13, +48 502 810 413 

Zapraszamy Państwa do Domu Weselnego Margo

Oferujemy Państwu klimatyzowaną salę weselną na 100 - 200 osób, doskonałe zaplecze 
gastronomiczne oraz nocleg w komfortowo urządzonych pokojach.

Zadbamy o to, by pobyt w naszej sali i otoczeniu zostawił niezapomniane wrażenia  
i dołożymy wszelkich starań, aby każdy nasz Gość chętnie do nas powracał. 

Specjalizujemy się w organizacji:

       Wesel, Uroczystości jubileuszowych, Imprez okolicznościowych, Konferencji, Sylwestra, Szkoleń, 
Spotkań biznesowych, Spotkań integracyjnych.

Możliwość grilowania w kameralnym ogródku. Obiekt chroniony oraz bezpłatny parking.

Zapewniamy miłą i fachową obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.





Muzyka na żywo, zróżnicowany repertuar i wieloletnie doświadczenie – zespół 
TANGO to gwarancja świetnej zabawy dla Was i Waszych Gości. 
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Kasia:        
Zbigniew: ::: :  : :              ::::::  
Krzysztof: :::::::::::     :::  :     ::: :        
Robert: ::: ::         
Piotrek: ::: :::  
Marek/Piotrek: :  : : ::   :::: : ::: : 
Małgosia:Małgosia: : :::::: : ::: :

Robert tel.: 605 600 920, e-mail: tangowwy@wp.pl

Skład zespołu:

Kontakt:



ORGANIZUJEMY WSZELKIEGO 
RODZAJU IMPREZY 

OKOLICZNOŚCIOWE: 
STUDNIÓWKI, BALE 

SYLWESTROWE, WESELA , 
STYPY, URODZINY, IMIENINY, 

SZKOLENIA FIRMOWE, A 
NANAWET ROZWODY. 

ORGANIZACJA WSZELKIEGO 
RODZAJU IMPREZ NA 
WYSOKIM POZIOMIE!

ZAPRASZAMY!

www.karczmaolenka.pl  
mariuszolaf@wp.pl

KARCZMA OLEŃKA
ul. Płońska 10, 09-210 Drobin
tel kom. 797-848-222

Karczma Oleńka zaprasza do zorganizowania wszelkiego rodzaju 
imprez: wesela, konferencje, szkolenia, bankiety czy spotkania w gronie 
rodzinnym.

WW naszych usługach stawiamy na smaczne jedzenie, profesjonalną 
obsługę, niepowtarzalny pod każdym względem wystrój sal. Mamy dwie 
nowoczesne, klimatyzowane sale w Drobinie. Pierwsza z nich pomieści 
ok. 340 osób, sala ta oddzielana jest ścianą mobilną można więc 
podzielić ja na dwie mniejsze. Druga z naszych sal przeznaczona jest dla 
120 osób.

W ofercie posiadamy 25 pokoi dla 70 os.
RRestauracja „Karczma Oleńka” w Drobinie oferuje smaczne dania z grilla, 
śniadania, lunche oraz obiady. Restauracja czynna jest codziennie od 
8:00 do 24:00.



Poczuj się jak księżniczka z bajki.

Chcesz aby twój najważniejszy dzień w życiu był spełnieniem Twoich najskrytszych 
marzeń.

Nasza oferta spełni twoje oczekiwania.
OferujemyOferujemy przewóz do ślubu, na chrzciny, komunie, rocznice ślubów, romantyczne 
randki- stylowe zaręczyny, fotograficzne sesje plenerowe lub inne okazje, 
zaprzęgiem dwu lub czterokonnym - końmi andaluzyjskimi z przepiękną baśniową 
karocą. Karoca na wyposażeniu posiada własne nagłośnienie (możliwość wyboru 
repertuaru), nastrojowe oświetlenie i barek zaopatrzony w szampan (na życzenie 
inne napoje) Usługi nasze obejmują teren całego kraju, dojedziemy w każde miejsce. 
Atrakcyjne ceny, wolne terminy. 

Hiszpańskim Zaprzęgiem do ślubu

www.weselejakzbajki.pl
 bryczka@podniesinscy.pl



Ekskluzywny prezent sushi to doskonała propozycja na przyjęcie lub imprezę. 
Sushi Master przygotuje na żywo wszystkie przysmaki japońskiej kuchni. 
Goście będą mogli na własne oczy zobaczyć jak powstaje w rękach Mistrza 
tradycyjne nigiri, futomaki czy uromaki. Gotowanie na żywo sprawi, że Twoje 
przyjęcie nabierze blasku i stanie się wspaniałą atrakcją. Luksusowy prezent 
zrobi wrażenie nie tylko na obdarowanym. Wszyscy zaproszeni goście na 
długo zapamiętają pokaz Sushi, który przeniesie ich do magicznego i 
kokolorowego kraju kwitnącej wiśni. Twój osobisty kucharz zajmie się 
przygotowaniem zastawy cateringowej, dostarczy odpowiednie narzędzia i 
produkty. 

Sushi Master na wesele, przyjęcia okolicznościowe, spotkania 
firmowe, warsztaty sushi.
Sushi przygotowywane na żywo.

www.facebook.com/livestationsushi
tel: 669-019-060  |  e-mail: marcin.sushimaster@gmail.com





Serdecznie Zapraszamy 
na naszą stronę:
www.cukierlukier.pl 

Candy Bar stał się hitem na niejednym weselu. Stoły zastawione 
ręcznie wyrabianymi słodyczami kuszą zapachem, wyglądem i 
smakiem. Są idealnym rozwiązaniem dla najmłodszych jak i tych
nieco poważniejszych gości.

Nasze słodycze doskonale dopasowują się do wystroju sali jak i 
detali, które charakteryzują wybrany styl.
Ponieważ jesteśmy producentem, możesz u nas zamówić dokładniePonieważ jesteśmy producentem, możesz u nas zamówić dokładnie
taką kompozycję jaką chcesz. Wybierasz kolor, smak i rodzaj 
słodkości, dodatkowo ozdabiamy w kolorowe wstążki oraz 
karteczki z tekstem. Cukierki mogą zawierać różne wzory tj. 
imiona, inicjały, serca, natomiast lizaczki kształtujemy standardowo
w koło, serce lub indywidualnie, powstrzymać nas może tylko 
wyobraźnia.

Dodatkowo słodycze Cukier Lukier w opinii klientów Dodatkowo słodycze Cukier Lukier w opinii klientów 
uchodzą za najsmaczniejsze!

Pamiętajmy, że wszystkie nasze produkty wykonywane 
są ręcznie w naszej manufakturze, co czyni je wyjątkowymi i 
niepowtarzalnymi.

Fabryka słodyczy Cukier Lukier w Warszawie
organizuje darmowe pokazy wyrabiania 
cukierków i lizaków codziennie o 11.00, 
13.00, 15.00 oraz 17.00 

Cukier Lukier Warszawa,  
ul. Emilii Plater 10,   tel. 605 660 005
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Zespół muzyczny Truskawka, to idealny 
wybór na oprawę muzyczną podczas:

• Wesel,
• Bankietów,
• Dancingów,
• Studniówek,
• Innych imprez okolicznościowych.
  
Wybierając nasz zespół muzyczny na 
Waszą imprezę – otrzymujecie Państwo 
gwarancję wspaniałej zabawy, dobrze 
dobranego repertuaru w profesjonalnym 
wydaniu.

JJesteśmy świeżym zespołem składającym 
się z profesjonalnych muzyków. Dzięki 
naszym umiejętnością ,nasze występy 
pozostają niezapomniane jak również 
pozostawiają pozytywne wspomnienia. 
Wieloletnie doświadczenie i przygotowanie 
muzyczne członków zespołu pozwala na 
uświetnienie uroczystości muzyką na uświetnienie uroczystości muzyką na 
najwyższym poziomie.

www.zmtruskawka.pl
truskawka-tg@o2.pl

+48 607 101 095



Witamy w kwiaciarni internetowej KWIATOTEKA!
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Zachęcamy do zapoznania się z naszym zasobnym repertuarem wiązanek.
Zapraszamy do zakupów!
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www.kwiatoteka.pl
biuro@kwiatoteka.pl

www.kwiatoteka.pl

KONTAKT:
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EKSKLUZYWNY 
ILUZJONISTA

https://www.facebook.com/iluzjonistaone

telefon: +48 665 64 00 14
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Wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jedną z ważnych kwestii w 
przygotowaniach do tego dnia jest wybór auta – tak żeby było bezpieczne, wygodne ale 
przede wszystkim robiło niezapomniane wrażenie. Konsultanci CarGarden chętnie pomogą 
Państwu w wyborze auta oraz w jego dekoracji tak aby byli Państwo zadowoleni.

Mamy dla Państwa bogatą ofertę luksusowych aut, z których każdy wybierze coś dla siebie.
Proponujemy również licencjonowany przewóz osób – dowieziemy Państwa Gości do 
kościoła oraz na salę weselną naszymi komfortowymi busami.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa CARGARDEN

ul. Czarnomorska róg Bonifacego
02-758 Warszawa

Piotr: +48 501-507-321 
Kamil: +48 512-055-455

Samochód 
do ślubu

www.wypozyczalniasamochodowwarszawa.pl/samochod-do-slubu

Usługi profesjonalne



Usługi profesjonalne



PIERWSZY
TANIEC

WESELNY

Zatañcz
z nami swój

Zaufa³o nam ju¿

ponad 1000 par...

Profesjonalne podejœcie i najni¿sze ceny w regionie

W naszym gronie mamy Pary z Siedlec, £ukowa,

Soko³owa Podlaskiego, Wêgrowa, £osic,

Miñska Mazowieckiego, ale i z Warszawy oraz ...Londynu

tylko 50z³/45 min. od Pary.

In f o r m a c j e  i  z a p i s y :
Anna Jaroszyñska 663 234 272, Jan Jaroszyñski 607 690 450

anna.jaroszynska@taniec-towarzyski.com, taniec-towarzyski.com
wodzireje@wodzireje-jaroszynscy.com, wodzireje-jaroszynscy.com

wesela&poprawiny

1 taniec&studio tańca

panieński&kawalerski

Wodzirej, DJ

Choreografia, kurs

Nauka tańca

Prowadzenie, DJ

studniówki&firmówki

Wodzireje
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Catering
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GaGarden Party
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Biesiady i pikniki
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Produkty i przystawki
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Wyposażenie
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www.kociolek24.pl
info@kociolek24.pl

Imprezy firmowe i okolicznościowe 
w plenerze! 

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej. Zapraszamy! 



Spełniamy wymagania techniczne gwiazd polskiej i zagranicznej estrady.

TECHNIKA 
ESTRADOWA

OFERTA 
2014

Przedstawiamy Państwu ofertę :
realizacji profesjonalnego nagłośnienia, oświetlenia oraz wypożyczenia sceny i barierek 
ochronnych. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizowania oraz 
obsługi technicznej imprez kulturalno - rozrywkowych, plenerowych, sportowych i innych.

Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie znanych i cenionych na całym świecie marek, m.in. 
systemie wyrównanym liniowo POL AUDIO oraz systemie tradycyjnym JBL SRX.

Posiadamy zaplecze techniczne potrzebne do kompleksowej realizacji zarówno dużych 
koncertów, jak i małych eventów, m.in. telebimy, agregaty prądotwórcze, namioty, garderoby.
Organizujemy imprezy, przygotowujemy programy dostosowane do potrzeb odbiorcy, 
dobieramy wykonawców.

OŚWIETLENIE
Głowy ruchome 10 x MARTIN MAC 500 SPOT i 10 x MAC 600 WASH, Reflektory Antihalo, 
Eurolite, Reflektory PAR 56 i PAR 64,  Blindery 4x650W, Sunstripy Showtec Activ DMX, 
Stroboskopy MARTIN ATOMIC 3000,  Mikser oświetleniowy MARTIN CASE

NAGŁOŚNIENIE      OŚWIETLENIE      SCENA. .

Kontakt:   Andrzej Nojszewski 
                tel.: 602 55 66 05
                e-mail: horus@autograf.pl

www.horus.info.pl
www.facebook.com/technika.Horus
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Zapewniamy bezpłatny dowóz oraz montaż i demontaż 
dekoracji na terenie Warszawy oraz okolic.

METAFLORA 

metafora sztuki floralnej

Pracownia Florystyczna Metaaora
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www.metaaora.pl
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www.kwartetrokokoko.pl

Skład zespołu:

Profesjonalna oprawa muzyczna wszelkich 
imprez okolicznościowych

Kwartet Smyczkowy Rokokoko - kontakt@kwartetrokokoko.pl  |  Tel.: +48 608 360 027

I skrzypce
Małgorzata

II skrzypce
Michał

Altówka
Maria

Wiolonczela
Grzegorz



ZESPÓŁ

O rodzaju przywitania i pierwszego tańca decyduje Młoda Para.
W trakcie wesela, na życzenie klienta prowadzimy zabawy 
integrujące gości np. wężyki, pociągi, kółeczka itp.
Grając utwory biesiadne zachęcamy gości do wspólnego z nami 
śpiewania
Zabawy oczepinowe wcześniej ustalamy z Młodą Parą, Zabawy oczepinowe wcześniej ustalamy z Młodą Parą, 
proponujemy między innymi:

Wykonujemy również na życzenie Młodej Pary 
specjalne dedykacje dla Rodziców, wzruszający 
moment, kiedy mogą im za wszystko podziękować. 
Utwór do ustalenia np. "Cudownych rodziców mam", 
"Serca dwa", "Przeżyłam z Tobą tyle lat" lub inne.

W trakcie wspólnej pracy na uroczystościach weselnych 
poznaliśmy wiele wspaniałych par z którymi do dzisiaj 
się przyjażnimy. Wiele rodzin powie o nas "nasz 
rodzinny zespół", gdyż graliśmy po 2-3-4 razy. 
Cieszymy się, gdy możemy współtworzyć atmosferę 
i klimat wesela.

tradycyjne rzucanie welonem i muchą
zabawę z owocami
"znajdz Młodą, Młodego"
konkurs z krzesełkami,
chóry
konkurs tańca
talerzyk i innetalerzyk i inne

www.styl.hg.pl

wesele

styl@styl.webserwer.pl

Zespół STYL tworzą:
Krysia, Jola, Mariusz i Wojtek.

Działamy głównie na terenie woj. 
mazowieckiego. Oferujemy profesjonalną oprawę 
muzyczną wesel, balów, studniówek oraz innych 

okoliucznościowych. Posiadamy bardzo 
róznorodny repertuar, który często uaktualniamy. 

Dobór utworów zawsze dostosowujemydo 
potrzeb indywidualnego klienta.

Na życzenie klienta prowadzimy gry, zabawy, Na życzenie klienta prowadzimy gry, zabawy, 
konkursy, oczepiny. Robimy krótkie przery, 

podczas których istnieje możliwość 
odtwarzania muzyki z CD.

Dysponujemy własnym transportem i Dysponujemy własnym transportem i 
profesjonalnym nagłośnieniem. W trakcie 
imprezy staramy się zapewnić wyśmienitą 
zabawę, a także zintegrować gości. Nasz 

repertuar obejmuje wiele utworów biesiadnych, 
które śpiewamy razem z gośćmi.

MUZYCZNY

ylSt



www.freddiemercury.pl  
www.odlotoweimprezy.pl

Tel.: 502-654-293, 502-366-114
e-mail: olton@tlen.plINSPIRACJAINSPIRACJA

Któż z nas nie chciałby zapłacić raz  a mieć na swojej imprezie 3 gwiazdy.
I choć przez chwilę na żywo poczuć co sprawiło, że pokochały je miliony .Mamy przyjemność 
przedstawić jeden z najciekawszych projektów.

To  zespół wykonujący utwory  na żywo . Ta warszawska formacja, może zaprezentować się 
w 3 odsłonach . Wokalista  obdarzony łudząco podobnym głosem poddany charakteryzacji 
do złudzenia przypomina oryginał 

DlDlatego mamy przyjemność zaprosić Państwa na pełen ekspresji i dynamizmu koncert 
grupy "Inspiracja ".

InspiracjaInspiracja

Show, na które składają się 3 bloki tematyczne.
1.  Kompozycje Krzysztofa Klenczona  oraz Seweryna Krajewskiego czyli  

niezapomniane i wspaniałe piosenki, Czerwonych Gitar.

2.   Żywa legenda, autor takich piosenek jak "Bohemian Rhapsody", "We Are the 
Champions", "Somebody to Love",  czy "Crazy Little Thing Called Love". 

FREDDIE MERCURY lider zespołu QUEEN.

3 . 3 .   Pamięć o Czesławie Niemenie jest wciąż żywa. Głos charyzmatycznego 

wokalisty do złudzenia przypomina niezapomniany oryginał.

Grupa zawodowych muzyków z wokalistą Mirosławem Elimerem zaprasza do 
współpracy.





Zespół muzyczny CARMEN

Korzystanie z naszych usług to 100% gwarancja zadowolenia 
i satysfakcji. Gramy na terenie całego kraju!! 

Możliwość wystawienia 
rachunku za usługę. 

Witamy!! Jesteśmy młodym zespołem muzycznym grającym muzykę taneczną oczywiście na żywo!! Nasz 
zespół specjalizuje się w  oprawie muzycznej na weselach, balach i studniówkach, ale nie problemem jest 
zagrać  na innych imprezach okolicznościowych. Jesteśmy jednym z najlepszych zespołów grających na 
terenie Mazowsza. Najlepszym odzwierciedleniem naszej pracy na wysokim poziomie jest to, że na jednym 
weselu podpisujemy umowy na następne wesela. Posiadamy nowoczesny sprzęt, który pomaga nam bawić 
gości na wysokim poziomie. W zespole grają 4 osoby:
  Mateusz - Założyciel zespołu CARMEN. Bogaty repertuar wokalny. Rola w zespole: klawiszowiec, 
wokalista, wodzirej, manager, obsługa nagłośnienia.
 Magda - Wokalistka, wizytówka zespołu, bogaty repertuar wokalny. Najbardziej lubi wykonywać 
obcojęzyczne utwory.  Rola w zespole; wokal główny.
 Małgosia - Urodziła się z saksofonem w ręku, podobno zagra na wszystkim co weźmie w dłoń. Rola w zespole; 
przygrywanie na instrumentach dętych, profesjonalistka w każdym calu… zwłaszcza w nalewaniu kawy :)
  Konrad -  Najmłodszy członek zespołu. W dzieciństwie wytłukł mamie wszystkie talerze, dziś jest nie 
wyjętym bębniarzem. Rola w zespole; gra na mocno rozbudowanych bębnach. 

Zapraszamy!

500 221 921
Zespół Carmen



 "Wspaniałe chwile pełne szczęścia" taki powinien być dzień Twojego ślubu. Doskonale 
przygotowane wesele to marzenie każdej Młodej Pary. Jednak jego zorganizowanie nie 
jest trudnym wyzwaniem, jeśli powierzysz nam to zadanie. W EKWOSIE nasz profesjonalny 
zespół  koordynatorów imprez jest do Państwa wyłącznej dyspozycji w pracy nad 
poszczególnymi elementami wesela. 

SłużymySłużymy wsparciem na każdym etapie tego wydarzenia, wszystko po to, aby ten wieczór 
na długo pozostał w pamięci. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, potrafimy tworzyć 
odpowiednią, intymną atmosferę, która łączy w sobie finezję i prawdziwą elegancję. 

Z wielką przyjemnością podejmiemy się organizacji Państwa przyjęcia weselnego, 
wsłuchując się w  Państwa sugestie i życzenia, a także dołożymy wszelkich starań, by owe 
przyjęcie stało się wyjątkową chwilą.

Rezerwacje i szczegóły 
organizacji wesela

Grębiszew ul. Rozwojowa 79
05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel.: (48) 25 752 54 10
e-mail: wesela@ekwos..com.pl

ekwos@ekwos.com.pl
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Profesjonalna obsługa barmańska wesel, imprez 
okolicznościowych i każdego eventu jaki tylko 
chciałbyś zorganizować! Dzięki naszym mobilnym 

barom, przeniesiemy gości Twojej imprezy w magiczny 
świat smaku orzeźwiających, szałowych drinków!

Pomożemy Ci zorganizować nawet najbardziej
skomplikowaną imprezę. Nie tskomplikowaną imprezę. Nie trać czasu i zmartwien! 
Dzięki naszej profesjonalnej pomocy, dowiesz się co 
i w jakich ilościach potrzebujesz do stworzenia 

niezapomnianego klimatu Twojej imprezy.

Szymon Szymonik
Stir & Shake

tel. 509 928 316
szymon.stirandshake@gmail.com

www.facebook.com/barman.na.wesele

www.stirandshake.pl


