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NASZE ATRAKCJE 
             DOSTOSUJEMY DO CIEBIE

zdjęcia zostały wykonane podczas naszych realizacji



IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE I RODZINNE

Imieniny, rocznice, studniówki, wesela, festyny, ...

Oferujemy sprawdzone, .autorskie i niepowtarzalne scenariusze
Dla najmłodszych stworzymy  bajeczne krainy zabawy: rycerskie, pirackie, magiczne, 
galaktyczne, bajkowe, sportowe i wiele innych... które rozbudzą wyobraźnię, zapewnią 
doskonałą rozrywkę, pozwolą sprawdzić swoje umiejętności i odkryć swoje talenty 
i mocne strony. Ten magiczny świat bliski naszym dzieciom również dorosłym pozwoli 
na powrót w świat dziecięcych marzeń. 
Roześmiane buzie Waszych dzieci są dla nas najważniejsze.
Nasi animatorzy w przebraniach bohaterów ulubionych bajek zadbają aby wszyscy
byli zadowoleni. Czary mary z iluzjonistą, bańki mydlane, dmuchane zjeżdżalnie, 
fotobudka z gadżetami, konkursy z nagrodami, warsztaty tematyczne, gry sportowe, 
zabawy integracyjne i wiele innych, zapewnią ogromną dawkę radości 
i niezapomnianych emocji. Proponujemy wytwornicę do baniek i ogromne bańki 
mydlane. To rewelacyjna zabawa, uwielbiana przez wszystkie dzieciaki. Efektowny 
pokaz dla „dużych dzieci”, przywodzi wspomnienia beztroskiego dzieciństwa. 
Malowanie buzi podczas imprez firmowych i okolicznościowych to atrakcja z serii 
must have! Najbardziej popularna atrakcja wśród maluchów. 
Balony są znakomitym elementem wystroju wnętrza i zdecydowanie przykuwają 
uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Potrafimy stworzyć wiele ciekawych aranżacji, 
które dodadzą barw każdej uroczystości i z całą pewnością wywołają uśmiech 
i zadowolenie na twarzach Waszych Gości.

WYBIERZ EVENT
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zaręczyny

zdjęcia zostały wykonane podczas naszych realizacji
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Zapewniamy rozrywkę na najwyższym poziomie. 
Zorganizowane przez Nas imprezy zagwarantują niezapomniane wspomnienia. 
Proponujemy szeroki wachlarz atrakcji tworzących niesamowitą i niepowtarzalną 
atmosferę. Oryginalne pomysły oraz nietypowe i kreatywne rozwiązania to nasza 
dewiza. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom każdą Naszą propozycję 
dostosujemy do indywidualnych potrzeb oraz charakteru planowanej imprezy. 
Zorganizowane bloki sprawnościowe to dobra zabawa oraz możliwość zdrowej 
rywalizacji. Przygotowane przez Nas oryginalne scenariusze podniosą integrację 
pracowników, poprawią wizerunek firmy, wpłyną na wzmocnienie relacji międzyludzkich 
i wzajemną współpracę. Podczas świetnej zabawy łatwiej o poprawę komunikacji 
w budowaniu zespołu. Zatroszczymy się o każdy detal.

 
NASZ CEL JEST PROSTY

                   ZAPEWNIĆ TOBIE SUKCES! 
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