Deň obce na kľúč

Pre súkromné obce, mestá a ďalšie subjekty samosprávy a štátnej správy zabezpečíme za
zvýhodnené ceny realizáciu podujatí Dňa obce, ale aj iných podujatí /MDD, Mikuláš, Jarmoky/
„na kľúč“. Po vašom zadaní vám vypracujeme návrh podujatia, tému, dramaturgiu, scénosled a
prvotnú cenovú kalkuláciu. Po spoločnej komunikácii a finalizácii návrhu smerom k predstave
zabezpečíme kompletnú prípravu a realizáciu podujatia. V rámci veku cieľovej skupiny
zabezpečíme podujatia bez ohľadu na vek, podujatia pre deti a mládež, podujatia pre
dospelých, podujatia bez vekového obmedzenia.

V prípade potreby zabezpečíme iba dielčie služby a atrakcie.

Ak organizujete podujatie /Deň obce, jarmoky, trhy/, na ktorom ponúkate prenájom priestoru pre
rôzne atrakcie, nafukovadlá, maľovanie na tvár, elektroautíčka, trampolíny a iné atrakcie, určite
nás kontaktujte
.

Veľkou výhodou pre výber našej spoločnosti pre realizáciu vašich podujatí je stočlenný školený
a zodpovedný tím našich pracovníkov, animátorov, organizátorov a ďalšieho personálu,
kreativita, profesionálny prístup, dvadsaťročné skúsenosti, množstvo zrealizovaných podujatí a
spokojných klientov.

Radi pre vás pripravíme napríklad:
-

večierok, športové dni, plesy, oslavy...
podujatia pri príležitosti MDD, Mikuláša, Veľkej noci, Halloweenu, oslavy výročia...
otvorenie turistickej sezóny, koncerty, festivaly...
konferencie, semináre, workshopy, prednášky, teambuilding, vzdelávacie podujatia...
iné podujatia podľa vašej predstavy
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V rámci prípravy a realizácie pre vás zabezpečíme:
- návrh, dramaturgiu, kreatívne riešenia, scenár, scénosled...
- výber miesta konania, priestoru, lokality, areálu, kultúrnej sály...
- zabezpečenie účinkujúcich, hudobných, speváckych a tanečných skupín, moderátorov,
kúzelníkov, klaunov, šermiarov, sokoliarov, akrobatov, artistov, divadielok a divadiel, detských
účinkujúcich od lokálnych až po hviezdy slovenského a českého showbiznisu...
- animácie, súťaže na stanovištiach, tvorivé dielne, workshopy, maľovanie na tvár,
trblietavé tetovanie, detskú diskotéku, modelovanie balónov, babysitting a detský kútik ako
starostlivosť o deti účastníkov a klientov, tematické a motivačné programy...
- zábavné atrakcie pre deti a dospelých, nafukovadlá, krivé zrkadlá, mobilný detský kútik,
elektroautíčka, trampolíny, kolotoče, ródeo býka, mobilný paintball, mobilné sumo, merače sily,
chodúle, trojkolobežky, mesačné vozidlá, detský seagway, štvorkolky, zorbing, mobilné
terárium, kútik spoločenských hier, kútik hlavolamov, kútik vedeckých hračiek, vozenie na koni,
ukážky práce polície, záchranky, hasičov, karikaturisti a portrétisti a množstvo iných...
- všetky služby spojené s realizáciou podujatí, ako pódium, zastrešenie, ozvučenie,
catering, ohňostroj, balónová alebo iná výzdoba, párty stany, mobilné wc, laserová show, DJ
´s...
- kompletné organizačné zabezpečenie, ako predaj a kontrola vstupeniek, šatňa, inšpicia,
starostlivosť o účinkujúcich, prenášanie vecí, hostesky, hostesov, asistentky, ochutnávky a
prezentácie produktov, upratovanie a ďalšie personálne zabezpečenie...
- komplexné reklamné služby, ako potlač reklamného textilu a reklamných predmetov,
zabezpečenie grafických podkladov pre tlačoviny, tlač letákov, plagátov, bulletinov, vstupeniek,
označenia, bannerov, veľkoplošná tlač...
- zabezpečenie stánkov s predajom rôznych druhov tovaru, občerstvenia...
- lektorov pre vzdelávacie podujatia, teambuilding aj so spracovaním návrhov...
- iné podľa požiadaviek klienta
- pozrite si naše rozpracované ponuky animácií , atrakcií na prenájom , sprievodných
aktivít
,
doplnkových služieb
,
personálneho zabezpečenia
,
dramaturgie
...
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