
SPOTKANIA ŚWIĄTECZNESPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Okres Świąt jest doskonałym momentem na podziękowanie Pracownikom za zaangażowanie w minionym roku, zbudowanie

poczucia integracji w zespole i sprawienie, że pomyślą cieplej o swoim miejscu pracy.
To również świetna okazja do spotkania z Kluczowymi Klientami czy też sprawienie radości tym najmłodszym, 

którzy z niecierpliwością wyczekują wizyty Świętego Mikołaja :)

Pragniemy przedstawić Państwu scenariusze, które zamienią oficjalne spotkania świąteczno-noworoczne w niezapomnianą
przygodę w pełnej humoru, świątecznej atmosferze oraz atrakcje, które sprawią, że uczestnicy będą z miłą chęcią 

powracać wspomnieniami do Państwa imprezy.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą :)
„AE” Event & Marketing

www.eventy.ae

http://www.eventy.ae/


SCENOGRAFIASCENOGRAFIA
Odpowiednie  dekoracje pozwolą  nam  stworzyć  niezwykłą
atmosferę,  abyście  mogli  poczuć  ten  wyjątkowy  klimat.
Restauracja,  sala  konferencyjna  czy hala  produkcyjna?
Kreujemy  przestrzeń  dzięki  innowacyjnym  rozwiązaniom
technicznym.  Każde  pomieszczenie  możemy  zaaranżować
świątecznie i wyjątkowo. 

Biała  sceneria  niczym  z  krainy  lodu  z  wirującymi  płatkami
śniegu czy  też  klasyczna  czerwień  z  żywymi  choinkami,
bombkami, tronem Świętego Mikołaja i zaprzęgiem z reniferami. 
Piękne stroiki, świece i aromatyczne pierniki pobudzą zmysły …. 
Scenografie tworzymy w oparciu o indywidualne preferencje
naszych Klientów, z dbałością o każdy szczegół.



PROPOZYCJE ATRAKCJIPROPOZYCJE ATRAKCJI
W muzycznym nastroju....W muzycznym nastroju....

Ważną część spotkań stanowi muzyka, która tak często wprowadza nas w świąteczny klimat w centrach handlowych
czy też na ulicy, gdy grają uliczni muzycy ...

W tej kwestii możemy zaproponować rozmaite warianty: koncert, recital artystyczny, pianistę/gitarzystę z wokalistką, 
chór tradycyjny lub gospel, zespół jazzowy, kwartet smyczkowy, zespół coverowy lub DJ'a..

Poniżej znajdziecie Państwo kilka przykładowych propozycji, która oczywiście nie wyczerpuje naszych możliwości.
Zapewniamy również technikę sceniczną oraz kompleksową oprawę wydarzenia, od planowania po realizację.

Chór GospelChór Gospel
Olśniewa profesjonalnym brzmieniem, wielką pasją, niespotykaną radością i energią. Jako jedyny polski chór gospel występował w USA,
a także na prestiżowym Festiwalu Gospel w Amsterdamie. Jest laureatem I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Chórów Gospel w
Osieku. W tym roku można było ich także zobaczyć w PÓŁFINALE TVN Mam Talent. Podczas występu publiczność jest porywana przez
atmosferę i  śpiewa wraz z chórem proste piosenki Gospel.  Dzięki  swoim kolorowym, tradycyjnie gospelowym strojom, chór tworzy
niesamowity klimat na scenie.

   



  KASIA SZUBERT - electrica laser violin  KASIA SZUBERT - electrica laser violin
Projekt ten to połączenie niesamowitego, dynamicznego show koncertowego z efektami laserowymi,
pirotechnicznymi  i  buchającymi  ogniami.  Skrzypaczka  Kasia  Szubert  (polska  Vanessa  Mae)
grająca laserowym smyczkiem, poruszająca się w promieniach lasera oraz w otoczeniu buchających
ogni, dostarcza niesamowitych wrażeń estetycznych oraz muzycznych..
Spektakl przestrzenny to podstawowa, bardzo efektowna część pokazu. Pozwala widzowi znaleźć
się  w  samym  centrum  akcji  dostarczając  niezapomnianych  wrażeń.  W  tej  części  pokazu,  cała
przestrzeń miejsca w którym pokaz jest wykonywany wypełnia się niesamowitymi efektami otaczając
widza  wręcz  namacalnym  kolorowym  światem.  Niesamowite  efekty  laserowe  idealnie
zsynchronizowane z muzyką Kasi Szubert zawsze wzbudzają zachwyt i uznanie wśród publiczności. 

KASIA &  PAULAKASIA &  PAULA
electrica duoelectrica duo

Idea projektu Kasia & Paula zrodziła się w grudniu 2004 roku. Twórczynią i
założycielką zespołu jest znana i utalentowana, młoda skrzypaczka Katarzyna
Szubert. Kasia & Paula to duet z całą pewnością jedyny w Polsce, i jeden z
nielicznych na świecie w którego składzie obecne są elektryczne skrzypce i
harfa elektryczna. Dwa instrumenty, dwa światy - ogień i woda muzycznej
przestrzeni.
W  swoim  bogatym  repertuarze  duet  posiada  znakomite  i  nietuzinkowe
aranżacje  największych  przebojów  muzyki  pop,  dance,  irish  oraz
najpiękniejsze fragmenty z najsłynniejszych musicali świata. 
Na scenie Kasia & Paula to eksplozja temperamentu, błyskotliwości i wdzięku.
To szalona i niezapomniana podróż do świata muzyki z dwiema atrakcyjnymi,
żywiołowymi i spontanicznymi dziewczynami którym obce są rutyna i nuda...



Tomek GrdeńTomek Grdeń
Recital standardów rock'n'rollowych, przebojów muzyki rozrywkowej oraz piosenek autorskich.
Tomek Grden to niezwykle utalentowany, obdarzony olbrzymim poczuciem humoru artysta. Tomek łączy
podczas swych występów zapomniany już  prawie klimat swingu z kabaretowym podejściem do piosenek,
publiczności  i  samego  siebie.  Występuje  sam,  rzadko  jednak  sam  śpiewa,  publiczność  bowiem,
wciągnięta do wspólnej zabawy z piosenka, podśpiewuje, pogwizduje stając się chórem-orkiestrą.  Na

program występu Tomka Grdenia składają się miedzy
innymi piosenki: “Singing In The Rain”, “Strangers In
The Night”, “What A Wonderful World”, “Fever”, “Blue
Suede Shoes”, “Zimny dran”, “Ostatnia niedziela” oraz
autorski numer Tomka zatytułowany “Bestia”.

Kwartet SmyczkowyKwartet Smyczkowy
Muzyka  bardzo  zróżnicowana,  od  klasycznej  po
filmową,  a  wszystko  to  w  nowoczesnej  aranżacji  z
podkładami muzycznymi. 

AudiofeelsAudiofeels
Zespół wykonuje muzykę w stylu vocal play, w którym głos wykorzystywany
jest nie tylko do śpiewu, ale także do imitacji instrumentów muzycznych. 
Popularność  grupie  przyniosły  występy w programie  Mam talent!  w telewizji
TVN. Dotarli do finału, w którym zajęli trzecie miejsce. Zainspirowani muzyką a
cappella  i  muzykami  takimi  jak  Bobby  McFerrin,  Urszula  Dudziak,  Take  6,
Naturally 7, Manhattan Transfer, Cosmos, postanowili rozwinąć mało popularny w
Polsce gatunek vocal play, którego sensem jest imitacja instrumentów. Wokaliści
posługując  się  jedynie  swoim  głosem  tworzą  brzmienia  gitar,  instrumentów
smyczkowych, perkusji czy nowoczesnych instrumentów elektronicznych.



Gentle Jazz TrioGentle Jazz Trio
Gentle Jazz Trio to trójka przyjaciół z Poznania, których połączyła miłość doGentle Jazz Trio to trójka przyjaciół z Poznania, których połączyła miłość do
jazzu,  soulu  i  dobrego  popu.  Specjalnie  na  wigilie  firmowe  przygotowalijazzu,  soulu  i  dobrego  popu.  Specjalnie  na  wigilie  firmowe  przygotowali
klimatyczny  klimatyczny  program  złożony  z  polskich  kolęd  i  amerykańskichprogram  złożony  z  polskich  kolęd  i  amerykańskich
przebojów świątecznychprzebojów świątecznych w nietuzinkowych aranżacjach.  w nietuzinkowych aranżacjach. 
Wokalistka Ewa Nawrot to artystka obdarzona wielkim wyczuciem, „jazzową”Wokalistka Ewa Nawrot to artystka obdarzona wielkim wyczuciem, „jazzową”
barwą głosu i soulowym feelingiem. Wraz z gitarzystą Maciejem Flaczyńskimbarwą głosu i soulowym feelingiem. Wraz z gitarzystą Maciejem Flaczyńskim
i saksofonistą Pawłem Rogoża prezentują i saksofonistą Pawłem Rogoża prezentują polskie kolędypolskie kolędy oraz  oraz swingująceswingujące
pastorałki amerykańskiepastorałki amerykańskie ("Last Christmas", "Winter Wonderland", "Let It ("Last Christmas", "Winter Wonderland", "Let It
Snow"...) we własnych,  Snow"...) we własnych,  jazzowych aranżacjach.jazzowych aranżacjach. Koncerty z repertuarem Koncerty z repertuarem
świątecznym promują płytę zespołu pt. „December” . świątecznym promują płytę zespołu pt. „December” . 

Projekt NieboProjekt Niebo
Zespół Projekt Niebo to niezwykłe połączenie dużej wrażliwości i standardówZespół Projekt Niebo to niezwykłe połączenie dużej wrażliwości i standardów
polskiej  muzyki  polskiej  muzyki  pop/jazzpop/jazz.  Zespół  tworzą  wykształceni  i  nietuzinkowi.  Zespół  tworzą  wykształceni  i  nietuzinkowi
muzycy, którzy z pasją realizują swoją pracę tworząc muzycy, którzy z pasją realizują swoją pracę tworząc magiczną atmosferęmagiczną atmosferę
podczas  każdego występu.  Projekt  Niebo  miał  już  okazję  występować  napodczas  każdego występu.  Projekt  Niebo  miał  już  okazję  występować  na
wielu prestiżowych wydarzeniachwielu prestiżowych wydarzeniach
Zespół przygotował Zespół przygotował klimatyczny wieczór najpopularniejszych kolęd klimatyczny wieczór najpopularniejszych kolęd orazoraz
utworów okołoświątecznychutworów okołoświątecznych w ciekawych aranżacjach m.in. z repertuaru: w ciekawych aranżacjach m.in. z repertuaru:
Louis Armstrong, Frank Sinatra, Bill Withers, Eva Cassidy, Stevie Wonder, EllaLouis Armstrong, Frank Sinatra, Bill Withers, Eva Cassidy, Stevie Wonder, Ella
Fitzgerald, Ray Charles, Ewa Bem, Czesław Niemen czy Zbigniew Wodecki. Fitzgerald, Ray Charles, Ewa Bem, Czesław Niemen czy Zbigniew Wodecki. 



Harfa Laserowa + Wirtuoz SkrzypiecHarfa Laserowa + Wirtuoz Skrzypiec
Niesamowita  atrakcje  w  pakiecie,  która  z  jednej  strony  podniesie  prestiż  imprezy
(dostojność  skrzypiec),  jak  i  pokaże  coś  zupełnie  nowego  - harfa  laserowa  jest
prawdziwym  instrumentem, Wirtuoz  naprawdę  na  niej  gra  -  jako  jedyny  w
Polsce. Nie  jest  to  wcześniej  wyuczony  ruch  performera!  Harfa  Laserowa  posiada
specjalny  sensor,  Muzyk  grając  w  białych  rękawiczkach,  przecinając  promień  lasera,
poprzez sensor przekazuje sygnał do syntezatora dźwięków, który poprzez nagłośnienie
wydaję odpowiedni dźwięk. Warto dodać, że Artysta brał udział w tegorocznym Mam
Talent. Na eliminacjach otrzymaliśmy 3x TAK! Przeszedł również do finału!

Beata Noszczyńska - recitalBeata Noszczyńska - recital
Wokalistka popowa. Dotychczas związana była z piosenką kabaretową i aktorską.

Od wielu lat współtworzy chórek Koniczynki - w Kabarecie Koń Polski.

Zaczynała karierę wokalną zwycięstwem w znanym programie telewizyjnym „Szansa na
sukces”, w roku 1998, gdzie brawurowo wykonała piosenkę Pawła Kukiza. 

W kolejnych latach śpiewała na wielu festiwalach zdobywając następne nagrody. Wśród
wielu  wyróżnień  ma na  koncie  m.in.  2.  nagrodę  na  Festiwalu  Zjednoczonej  Europy  w
Zielonej Górze (2001), 2. miejsce na Festiwalu Piosenki Francuskiej (2005) oraz nagrodę
dziennikarzy  na  Festiwalu  im.  Anny  German  (2007).  Współpracowała  też  z  Marylą
Rodowicz, biorąc udział w nagraniu płyty „Karnawał” (2000) oraz z i Zygmuntem Kuklą.

Beata współpracuje z kabaretem Koń Polski. Wykonuje również hymny narodowe podczas
gal boksu organizowanych przez Canal +, Polsat Sport czy Orange Sport.



Marcin WyrostekMarcin Wyrostek
Wirtuoz  akordeonu,  absolwent  Akademii  Muzycznej  w  Katowicach.
Wykładowca  macierzystej  uczelni,  laureat  międzynarodowych  konkursów
akordeonowych. 

Zdobywca potrójnej platynowej płyty. 
Zwycięzca polskiej edycji programu Mam Talent TVN.
W nadchodzącym sezonie z zupełnie nowym repertuarem z najnowszej płyty
„POLACC”. 

Repertuar zespołu oparty jest o dotychczasowe doświadczenia Marcina w tym
platynową już płytę „For Alice”. Wśród wykonywanych utworów znajdują się
inspirowane  kulturą  argentyńską  tanga  i  elektryzujące  ethno-folkowe
bałkańskie brzmienia.

Na koncertach można usłyszeć utwory klasyczne jak również te nieco bardziej
rozrywkowe o charakterze musicalowym. W repertuarze na pojawiły się także
utwory z nowej płyty zespołu - inspirowanej muzyką polską.

Proponujemy także Państwu kilka projektów niestandardowych. 

Nastrojowy projekt KOLĘDOWY, przeznaczony do sal koncertowych recital
solowy a także projekt skierowany do dzieci - DŹWIĘKOGRÓD. 

Każdy z nich o innej specyfice, sprawdzą się przy wyjątkowych okazjach.



Magiczne Show IluzjonistyMagiczne Show Iluzjonisty
     

  



Akrobatyka powietrznaAkrobatyka powietrzna
Akrobatyka na szarfie jest najbardziej nowoczesną , niebezpieczną a zarazem widowiskową i subtelną dziedziną cyrku. 
Akrobatka wspina się na jedwabną szarfę o długości 5-12 m wykonując efektowne, atletyczne pozy, gwałtowne spady, kręcąc się
wokół własnej osi lub dynamiczne salta na wiszącym materiale. Wszystkie ewolucje odbywają się BEZ ASEKURACJI. Akrobatka
polega na własnej zręczności i technicznej precyzji. Istnieje również możliwość wykonania pokazu w duecie – podniebne tango na
szarfach to niesamowite wrażenie dla każdego widza.

  



    

Black and White – show taneczneBlack and White – show taneczne
Black and White - projekt taneczny stworzony przez uczestników takich programów jak  Black and White - projekt taneczny stworzony przez uczestników takich programów jak  Mam Talent, Got To Dance i You CanMam Talent, Got To Dance i You Can
Dance. Dance. Ponad 15 lat na rynku, wiele doświadczeń telewizyjnych i setki pokazów w Polsce i zagranicą pozwoliły im stworzyć showPonad 15 lat na rynku, wiele doświadczeń telewizyjnych i setki pokazów w Polsce i zagranicą pozwoliły im stworzyć show
taneczne na najwyższym światowym poziomie. taneczne na najwyższym światowym poziomie. 
Charakteryzuje ichCharakteryzuje ich profesjonalizm i niezwykła dbałość o detale.  profesjonalizm i niezwykła dbałość o detale. 
Każdy występ jest połączeniem wyszukanych i  niebanalnych choreografii  z umiejętnie dobranymi ewolucjami,  które dodane wKażdy występ jest połączeniem wyszukanych i  niebanalnych choreografii  z umiejętnie dobranymi ewolucjami,  które dodane w
odpowiednim momencie muzycznym na długo zapadają w pamięci widzodpowiednim momencie muzycznym na długo zapadają w pamięci widz



Świąteczne pokazy taneczneŚwiąteczne pokazy taneczne
Piękne,  pełne  emocji  show  taneczne  o  charakterze  świąteczno-gwiazdkowym.Piękne,  pełne  emocji  show  taneczne  o  charakterze  świąteczno-gwiazdkowym.
Konstrukcja  pokazu  oparta  na  numerach  rewiowych,  lecz  tańczą  Konstrukcja  pokazu  oparta  na  numerach  rewiowych,  lecz  tańczą  Śnieżynki  iŚnieżynki  i
Mikołaje, pod wodzą pięknej Królowej Śniegu.Mikołaje, pod wodzą pięknej Królowej Śniegu.  
Popisom tancerek towarzyszą świąteczne przeboje, a do pełnej niespodzianek zabawyPopisom tancerek towarzyszą świąteczne przeboje, a do pełnej niespodzianek zabawy
angażowana jest również publiczność.angażowana jest również publiczność.



Artystyczny pokaz baniekArtystyczny pokaz baniek
Gdy gaśnie światło, a publika cichnie Gdy gaśnie światło, a publika cichnie - - zaczyna się zaczyna się opowieść malowana ogniem,opowieść malowana ogniem,
pianą i muzykąpianą i muzyką. Czas zatrzymuje się w miejscu. Artysta za sprawą  . Czas zatrzymuje się w miejscu. Artysta za sprawą  przelotnościprzelotności
formy zapisuje się w pamięci na zawsze!formy zapisuje się w pamięci na zawsze!
30-minutowe  show,  podczas  którego  wykorzystywane  są  różnego  typu  30-minutowe  show,  podczas  którego  wykorzystywane  są  różnego  typu  bańki:bańki:
dymne, ogniste i mydlane.dymne, ogniste i mydlane. Tworzone są z nich konstrukcje i formy, które mają za Tworzone są z nich konstrukcje i formy, które mają za
zadanie zaskoczyć odbiorcę.zadanie zaskoczyć odbiorcę.

Artystyczny pokaz baniek  Artystyczny pokaz baniek  ma na celu spojrzenia na ich piękno w zupełnie innyma na celu spojrzenia na ich piękno w zupełnie inny
sposób.  Rozbudza  ono  ciekawość  widza,  który  podziwia  niesamowite  formysposób.  Rozbudza  ono  ciekawość  widza,  który  podziwia  niesamowite  formy
stworzone podczas widowiska. Bańka staje się sztuką samą w sobie: kruchą, ulotną,stworzone podczas widowiska. Bańka staje się sztuką samą w sobie: kruchą, ulotną,
barwną, a zarazem magiczną. barwną, a zarazem magiczną. Wyjątkowa oprawa muzyczna i świetlnaWyjątkowa oprawa muzyczna i świetlna sprawia, sprawia,
że odbiorca odczuwa różne emocje, od wzruszenia po podziw.że odbiorca odczuwa różne emocje, od wzruszenia po podziw.



LASER SHOWLASER SHOW

LASER & DANCE SHOWLASER & DANCE SHOW
Pokaz profesjonalnej  grupy tanecznej z
wykorzystaniem show laserowego.
Niesamowite widowisko! Kilkuminutowe show
laserowe w rytm dynamicznej muzyki, wiązki
tworzące  przestrzenie,  płaszczyzny  i
korytarze powietrzne... 
Pokaz zachwyci publiczność! 
Istnieje  również  możliwość  wykorzystania
laserów w późniejszej części tanecznej.



RZEŹBY LODOWERZEŹBY LODOWE
Rzeźby  lodowe  –  niesamowite  prace  artystyczne,  dają  niepowtarzalny  efekt
podświetlone podczas wieczornej gali  :  bar, świeczniki,  szklanki do napojów,
logo Państwa firmy zatopione w lodzie.

Bary  lodowe  mogą  funkcjonować
podczas  imprezy  nie  tylko  przy
opcji  pokazu,  lecz  służyć  do
przygotowywania  koktajli  i
napojów przez barmanów.

POKAZ i WARSZTATY RZEŹBIENIA W LODZIEPOKAZ i WARSZTATY RZEŹBIENIA W LODZIE
Zobaczyć gotową rzeźbę to jedno, ale samemu ją
stworzyć,  to  zupełnie  innego  rodzaju  doznanie
artystyczne.

Dlatego  organizujemy  lodowe  warsztaty,  na
których będą Państwo mogli spróbować swoich sił
jako rzeźbiarze. 

Takie  urozmaicenie  firmowego  happeningu  z
pewnością  zapadnie  na  długo  w  pamięć  jego
uczestnikom.



      ETC Mystique ETC Mystique 
Po licznych sukcesach artystycznych („Mam Talent” Polska 2009–2015, „Karneval der Kulturen” Berlin 2010, MeetingPlanner 2011 -Po licznych sukcesach artystycznych („Mam Talent” Polska 2009–2015, „Karneval der Kulturen” Berlin 2010, MeetingPlanner 2011 -
kategoria artysta), kunszt ETC® doceniły też międzynarodowe agencje cyrkowe i artystyczne, od Emiratów Arabskich (Abu Dhabi,kategoria artysta), kunszt ETC® doceniły też międzynarodowe agencje cyrkowe i artystyczne, od Emiratów Arabskich (Abu Dhabi,
Dubai, Bahrain), poprzez Europę (Austria, Hiszpania / Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Portugalia, Francja), Afrykę Północną (Maroko)Dubai, Bahrain), poprzez Europę (Austria, Hiszpania / Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Portugalia, Francja), Afrykę Północną (Maroko)
aż po kraje Ameryki Południowej (Brazylia). aż po kraje Ameryki Południowej (Brazylia). 
Wśród artystów ETC® znajdziemy też artystów najbardziej prestiżowego cyrku na świecie Cirque du Soleil. Wśród artystów ETC® znajdziemy też artystów najbardziej prestiżowego cyrku na świecie Cirque du Soleil. 



Pokazy multivisual Pokazy multivisual 
MultiVisual  to  propozycja,  która  łączy  w  sobie  pokazy  alternatywnej  sztuki
cyrku współczesnego z pokazami przy użyciu najnowocześniejszych rekwizytów
multimedialnych.  W  trakcie  pokazów  wykorzystywane  są  min.  rekwizyty
potrafiące  wyświetlać  w  powietrzu  dowolne  grafiki,  napisy  czy  sekwencje
kolorów. 

Grupę artystów tworzą:
• Tomasz „Barney” Piotrowski – finalista IV edycji programu Mam Talent
• Kamil „Dzielny” Dziliński – półfinalista I edycji programu Mam Talent
• Michał „Shao” Szałucho – uczestnik III edycji programu Mam Talent
Jako  zespół  MultiVisual  wystartowali  w  V  edycji  Mam Talent,  dochodząc  do
finału tego programu. 

PODSTAWOWY PROGRAM ARTYSTYCZNY TWORZĄ NASTĘPUJĄCE POKAZY:PODSTAWOWY PROGRAM ARTYSTYCZNY TWORZĄ NASTĘPUJĄCE POKAZY:

1. Manipulacje obręczą
2. MultiVisual Lightshow
3. Manipulacje Laserami

Ponadto  program  artystyczny  może
zostać rozwinięty o następujące pokazy:

1. Żonglerka kontaktowa 
2. Manipulacje Buugengami 



DELFINA & BARTEKDELFINA & BARTEK
Dwa ciała - dwie dusze - jedna miłość. Ciało męskie, pełne sportowej siły
i  ciało  kobiece-filigranowe,  uosobienie  delikatności   i  gracji.  Są  duetem
akrobatycznym, działającym od 2011 roku. 
Postanowili  połączyć  pasje,  sprawność  fizyczną  i  zdobyte  wcześniej
umiejętności. Podbudowani wspólnymi uzdolnieniami, poprzez ciężką pracę i
wytrwałość  w  treningu,  powoli  przekuwają  marzenia  w  rzeczywistość.  Jak
często słyszą – działają wbrew prawom fizyki. Łącząc to z doskonałą muzyką
zawsze  tworzą  unikalne  i  niezapomniane  widowisko.  Poprzez  figury
akrobatyczne i  taneczne  pokazują  piękno ludzkiego ciała,  zaś  całą  oprawą
występu zawsze dążą do stworzenia małego  "dzieła sztuki".  Ich zdolność
kreacji nie zna granic. 

CZŁOWIEK FLAGACZŁOWIEK FLAGA
Zapierający dech w piersiach pokaz siłowo-gimnastyczny na latarni
Człowieka Flagi!

Pokaz  utrzymany  w  stylu  musicalowym a  idealnie  dobrana  muzyka
stopniuje napięcie i nadaje aurę tajemniczości. 

Obok klasycznych kroków Artysta przedstawia moon-walk w powietrzu. 
A  całość  występu  wypełniają  planche,  pompki  i  szpagaty  we  fladze
podnosząc jego wartość. Cały pokaz wykonany jest w stylu humorystycznym,
umożliwiając kontakt z publicznością.



Świąteczne SHOW w wykonaniu TETIANY GALITSYNYŚwiąteczne SHOW w wykonaniu TETIANY GALITSYNY
             

TETIANA GALITSYNA - wszechstronnie utalentowana ukraińska artystka. Gwiazda polskiej edycji
Mam Talent w 2013. Ikona nowatorskiej sztuki Sand Art w Polsce i założycielka pierwszej szkoły
malowania piaskiem w Warszawie.  Swój talent rozwijała pod okiem uznanych międzynarodowych
artystów. Jej  dorobek artystyczny to prawie 3000 widowiskowych występów w 30 krajach na 5
kontynentach. Fascynują one widzów, angażują emocjonalnie, wzruszają lub bawią do łez. Tworzą
elegancką oprawę każdego prestiżowego wydarzenia - korporacyjnego, kulturalnego, państwowego,
charytatywnego czy okolicznościowego. 

Spotkania świąteczno-noworoczne dla każdej firmy to wyjątkowe wydarzenie.  
Specjalnie  na  tę  okazję  proponujemy  Państwu  niepowtarzalne  pokazy: „MALOWANIA
ŚNIEGIEM” , „MALOWANIA PIASKIEM”,  „ANIMACJI ŚWIATŁEM” 
Malowane  piaskiem,  śniegiem lub  światłem historie  z  odpowiednią  oprawą  muzyczną doskonale
wpisują się w klimat świąteczno-noworocznego wydarzenia 

    



 ŚWIĄTECZNE WARSZTATY KREATYWNE ŚWIĄTECZNE WARSZTATY KREATYWNE
Warsztaty świąteczne to idealna okazja aby nie tylko poczuć magię świąt, ale też zintegrować się ze współpracownikami.
Piękne stroiki z  żywym świerkiem,  bombki czy  aromatyczne  pierniki świątecznie  zapakowane,  będą  idealną  pamiątką  z
imprezy lub upominkiem, którym obdarują uczestnicy bliskie im osoby. 
Warsztaty prowadzone są pod czujnym okiem naszych animatorów – plastyków. Pracujemy na wysokiej jakości produktach a
prace  uczestników  to  prawdziwe  arcydzieła.  Dołożymy  wszelkich  starań,  żeby  spotkanie  miało  wyjątkowa  atmosferę  i  było
prawdziwa przyjemnością. 

Oto kilka naszych propozycji: 

Świąteczny decoupageŚwiąteczny decoupage
Warsztaty tworzenia pięknych świątecznych dekoracji techniką decoupage – dekorowanie bombek, świec, pudełek drewnianych,
podkładek czy rozmaitych zawieszek choinkowych.

   



Świąteczne LampionyŚwiąteczne Lampiony

    

Aromatyczne pierniczkiAromatyczne pierniczki
Czymże byłyby święta bez pierniczków? Niektórzy wieszają te wyjątkowe ciastka na
choince  jako  świąteczną  ozdobę,  ale  nie  prezentują  się  one  dobrze,  gdy  nie  są
udekorowane. 

Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy podczas warsztatów dekorowania świątecznych
pierniczków.  Gotowy,  pięknie  udekorowany  pierniczek,  zapakowany  w  celofan  i
wstążeczkę będzie doskonałą pamiątką na choince i wspomnieniem wspólnej pracy.



Oryginalne kartki świąteczneOryginalne kartki świąteczne

    
Żywe stroiki świąteczneŻywe stroiki świąteczne

  



 

Animacje i zabawy świąteczne.Animacje i zabawy świąteczne.
Ten niezwykły wieczór poprowadzi konferansjer ucharakteryzowany na starego,
poczciwego Mikołaja, w asyście uroczej Śnieżynki lub zwariowanego Elfa.

Przykładowe animacje i konkursy świąteczne:
Ozdabianie  świątecznych  pierniczków (każda  grupa  dostaje  swój  przydział
pierniczków oraz spożywcze pisaki) – najładniejsze pierniczki wygrywają, a na
zakończenie grupa częstuje nimi przegranych.
Cerowanie Mikołajkowej skarpetki - szycie skarpety nałożonej na balon.     
Św. Mikołaj szuka swoich pomocników, ogłasza więc konkurs na mikołaja roku.
Z  grupy  wybierane  są  dwie  osoby,  które  reszta  uczestników  musi
ucharakteryzować  na  Mikołaja  –  pomocnika.  Do  dyspozycji  mają  elementy
stroju mikołaja (osobno rękawy, nogawki, watę itp.), przebrany mikołaj musi
jeszcze rozśmieszyć wszystkich kawałem o sobie. Wygrywa ten, który otrzyma największe owacje od grupy.
Konkurencje siłowania na rękę na profesjonalnym stole do Armwrestlingu
Dmuchany zaprzęg Św. Mikołaja – wyścig na pneumatycznej rurze
Sztafeta Elfów z prezentami – bieg w potrójnych spodniach.
Taniec na lodzie – zabawa dla grzecznych chłopców: każdy z wybranych uczestników zakłada sukienkę do baletu i musi wykonać układ
taneczny do muzyki „jezioro łabędzie”
Casting na renifera – przeciąganie liną sań z MIKOŁAJEM na czas
Jaka to melodia? - konkurs muzyczny na znajomość melodii świątecznych
Najszybszy SMS - konkurs polega na najszybszym wysyłaniu sms-a do Mikołaja
„Co upaja Mikołaja” czyli KONKURS DEGUSTACYJNY
Wyścigi - kto porusza się najszybciej z górą prezentów, bombką między kolanami czy pomarańczem pod brodą.
Świąteczne Kalambury - hasła związane są jedynie ze świętami, a więc uczestnicy pokazują i zgadują tytuły kolęd, wigilijne zwyczaje,
świąteczne filmy. Grupy rywalizują jednocześnie, gdyż najważniejszy jest czas. 
W plenerze - przy odrobinie śniegu można zorganizować lepienie bałwana, wojnę na śnieżki, slalom w nartach wieloosobowych.
Świąteczna familiada – zabawa wzorowana na teleturnieju. Tym razem pytania będą ściśle związane z tematyką Świąt. 

    Na zwycięzców konkursów czekają oczywiście drobne upominki:)



Świąteczne warsztaty ARTYSTYCZNEŚwiąteczne warsztaty ARTYSTYCZNE
Proponujemy Państwu szeroki wachlarz form artystycznych do wyboru. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. warsztaty :

• Malowanie piaskiem
• Malowanie na wodzie
• Malowanie śniegiem
• Manufaktura mydła 
• Ekologiczne kosmetyki
• Tworzenie świec

Przygotujemy indywidualny scenariusz warsztatów, dopasowany specjalnie do potrzeb Państwa
firmy. Zależnie od Państwa życzeń, warsztaty mogą trwać od 1 godziny do 2 dni, zarówno w
pomieszczeniu, jak i w plenerze.

Świąteczne  warsztaty  artystyczne  to  doskonały
sposób  budowania  pozytywnych  relacji  oraz
integracji  zespołu,  dzięki  dobrej  zabawie i  luźniej,
przyjemniej  atmosferze.  Pobudzają  one
kreatywność  i  ćwiczą  twórcze  myślenie u
pracowników. Dodatkowo każdy uczestnik warsztatów
poznaje tajniki różnych technik artystycznych.



Świąteczne warsztaty i pokazy KULINARNEŚwiąteczne warsztaty i pokazy KULINARNE
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, podczas którego przygotowujemy niepowtarzalne potrawy dla rodziny oraz gości.
Zapraszamy do zorganizowania świątecznych pokazów i/lub warsztatów kulinarnych w wykonaniu popularnych kucharzy,
aktorów, uczestników telewizyjnych programów kulinarnych…

     



  ATRAKCJE DODATKOWE – wolnostojące:ATRAKCJE DODATKOWE – wolnostojące:
Wirtualna rzeczywistośćWirtualna rzeczywistość

VR czyli Wirtualna Rzeczywistość to wykreowany cyfrowo świat, widoczny po założeniu gogli VR. Mózg człowieka jest w 100% przekonany,
że świat VR jest rzeczywisty. Użytkownik gogli również odnosi wrażenie realności rzeczywistości jaką widzi w goglach. Dzieje się tak
za sprawą błyskawicznego odświeżania w goglach VR, które nieustannie łączą się ze stacjami śledzącymi je. Obraz w goglach podąża za każdym
ruchem w zakresie 360°. 
Bezprzewodowe kontrolery mogą stać się  dłońmi w Wirtualnej  Rzeczywistości.  Dzięki  czemu świat  VR staje się idealnym odwzorowaniem
realnego. Możemy chwytać przedmioty, używać ich, wciskać guziki, strzelać itp. 

Proponujemy wykorzystanie gogli VR w różnych wariantach i zastosowanie rozmaitych aplikacji, np.:  Cirque Du Soleil, Historia
Cywilizacji, Zwiedzanie Machu Picchu, Horror, Walka mieczem, Strzelanie z łuku, Strzelanie z pistoletu do Zombie, Zwiedzanie dna oceanu,
Wirtualny Apartament, Fruit Ninja, Spider-man, Malowanie światłem w 3D, Horror Psychiatryk.
Doskonałym pomysłem na odpoczynek dla pracowników może okazać się Wirtualna relaksacja.

  



SYMULATORYSYMULATORY
Symulatory rajdowe, samochodowe, motocyklowe., bolidy w skali 1:1
Symulatory z platformą 5D i 7D z goglami wirtualnej rzeczywistości

Symulator lotu saniami Świętego Mikołaja

    



REFLEKSOMIERZREFLEKSOMIERZ
Refleksomierz / batak to doskonała atrakcja na imprezę integracyjną, spotkanie świąteczne czy event promocyjny. 

Sprawdź swój refleks i czas reakcji. 
Zmierz się z kolegami, wykaż się szybkością i gibkością... 

Zgaś jak najwięcej światełek w ciągu 30 sekund!

  



FOTOBUDKAFOTOBUDKA
FotoBudka  jest wolno stojącą maszyną gabarytu automatu do kawy, która zamiast
napoju serwuje ŚMIESZNE FOTY :)
Doskonale nadaje się jako uzupełnienie wszelkiego rodzaju imprez.
 

Obsługa  naszej  fotograficznej  gabloty  jest  bardzo  prosta  i  odbywa  się  w  sposób
intuicyjny, za pomocą ekranu dotykowego. Wystarczy podejść i nacisnąć „start”.
Automat wykona od 1 do 4 zdjęć pod rząd (do ustalenia), zapisze wersję cyfrową a po
kilkunastu sekundach w Waszych  rękach wyląduje gotowe zdjęcie wydrukowane na
profesjonalnym  papierze  fotograficznym.  Układ  zdjęć,  dowolny  napis  czy  logo  wg
Państwa preferencji. 

Do dyspozycji będą również rozmaite gadżety (mikołajkowe czapki, kapelusze, peruki,
wąsy, okulary).

Proponujemy również inne odmiany urządzenia tj GIF BUDKA, VIDEO BUDKA czy DANCE HEADS – zapraszamy do kontaktu :-) 



KASYNO – strefa hazarduKASYNO – strefa hazardu
W okresie świątecznym sporym zainteresowaniem cieszą się także wieczory z kasynem w
tle. W ramach naszych propozycji  oferujemy programy takie, jak „Lata 20-ste i  30-ste”,
„Piracka Szulernia”, „Casino Royale James Bond”, „Las Vegas Party”. Wszystkie one są na
tyle uniwersalne, że cieszą się nieprzerwanym zainteresowaniem właściwie przez cały rok.

Ruletka amerykańska – gra szybka, ekscytująca z szeroką gamą zakładów i kombinacji.
Zadziwi każdego swą prostotą a zarazem różnorodnością i dostarczy wyjątkowej zabawy.
Black Jack – jedna z najpopularniejszych gier w karty przypominająca oczko. Gra toczy się
przeciwko krupierowi, a jej celem jest uzyskanie w otrzymanych kartach sumy najbliższej
lub równej, lecz nie wyższej jak 21 punktów.
Poker - najbardziej fascynująca i znana ze wszystkich gier. Nasz poker ma kilka wersji,
dostosowujemy oczywiście reguły według życzeń klientów.

LICYTACJA – niezwykle emocjonujący moment i doskonały finał hazardowych zmagań. Za wygrane w kasynie banknoty uczestnicy
biorą udział w licytacji fantów. Mnóstwo emocji! Można wylicytować cenną nagrodę lub kota w worku! :)

 



Szanowni Państwo,

przedstawione w prezentacji atrakcje mają charakter przykładowy.

Bardzo chętnie przygotujemy ofertę indywidualną, wg Państwa preferencji i możliwości budżetowych.

Dysponujemy własnym zapleczem technicznym – oświetleniem, nagłośnieniem, atrakcjami i rozmaitymi scenografiami.

Realizujemy imprezy w dowolnych miejscach, w całej Polsce.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy!

„AE” Event & Marketing „AE” Event & Marketing 
Tel: (+48) 61 30-70-305Tel: (+48) 61 30-70-305
Kom: (+48) 505 201 291Kom: (+48) 505 201 291

Adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 17, 60-838 PoznańAdres: ul. J. H. Dąbrowskiego 17, 60-838 Poznań
www.eventy.ae 

biuro@eventy.ae 

Wigilie firmowe: Wigilie firmowe: http://www.eventy.ae/imprezy/imprezy-okolicznosciowe/wigilie-firmowe 
Mikołajki dla dzieci: http://www.eventy.ae/imprezy/imprezy-dla-dzieci/z-mikolajem 
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http://www.eventy.ae/imprezy/imprezy-okolicznosciowe/wigilie-firmowe
mailto:biuro@eventy.ae
http://www.eventy.ae/

