
Te i wiele innych atrakcji przygotujemy dla Państwa aby Wasze Dzieci cieszyły
się wspaniałą zabawą w tym Wyjątkowym dniu...........................................................
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.

Radosna zabawa Waszych dzieci to dla nas wyzwanie.
Zastanawiasz się co zrobić aby nie była nudna, zaufaj nam!

Mamy dla Ciebie propozycje atrakcji do zabawy w domu, 
w sam raz na imprezę dla maluchów.

u Ciebie w domu

GADŻETY
przebrania
zestaw gadżetów
do wyboru

ANIMATOR
możliwość zamówienia
animatorki  
do zabaw z dziećmi

BALONY 
balonowe zoo
balony niespodzianki
balony z helem
balony foliowe

MALOWANIE
BUZI
uwielbiane przez
wszystkie dzieci

BAŃKI
MYDLANE
wytwornica
do baniek
ogromne bańki

POPCORN
nielimitowany
w pięciu smakach

WATA
CUKROWA 
nielimitowana
kolorowa
smakowa

ILUZJONISTA
pokaz czarów
i magii

Wszystko przygotowane z myślą o radosnym uśmiechu Twojego dziecka.

NASZE ATRAKCJE 
             DOSTOSUJEMY DO CIEBIE

Zajmujemy się przygotowywaniem eventów promocyjnych, dzięki którym 
potencjalni klienci mogą poznać Twoją ofertę albo zalety wdrażanego produktu. 
Nasza oferta obejmuje również przyjęcia dla dzieci i atrakcje dla najmłodszych. 
Duży nacisk kładziemy na kwestie bezpieczeństwa, posiadamy polisę OC 
organizatora imprez. 

REALIZUJEMY 
KAŻDY RODZAJ UROCZYSTOŚCI 
                                PRYWATNYCH I FIRMOWYCH

Spełniamy życzenia Realizujemy marzeniaPrzynosimy radość 



Rewelacyjna zabawa, uwielbiana przez wszystkie dzieciaki. Efektowny pokaz 
dla „dużych dzieci”, przywodzący wspomnienia beztroskiego dzieciństwa.
Proponujemy wytwornicę do baniek, ogromne bańki mydlane, kreatywne zabawy. 
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BAŃKI MYDLANE
wszystkie dzieci kochają bańki

zdjęcia zostały wykonane podczas naszych realizacji

    
 

MALOWANIE TWARZY
must have! każdej zabawny 
Malowanie buzi podczas imprez firmowych i okolicznościowych to atrakcja z serii 
must have! Najbardziej popularna atrakcja wśród dzieci. Malowanie twarzy to możliwość
przemiany nie do poznania. Zabawny „makijaż” dla dzieci wykonujemy hipoalergicznymi 
farbkami, buzia dziecka jest zawsze bezpieczna i zawsze uśmiechnięta! Mamy do wyboru
dziesiątki wzorów.
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zdjęcia zostały wykonane podczas naszych realizacji

Magiczne sztuczki wykonywane przez doświadczonego iluzjonistę 
min. zaczarowany kapelusz i znikający królik.
W pokazie czynny udział biorą także dzieci. 
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POKAZY ILUZJI
czary mary z iluzjonistą



zdjęcia zostały wykonane podczas naszych realizacji

   w nieograniczonej ilości, również smakowyPOPCORN

   nielimitowana, kolorowa, smakowaWATA CUKROWA

 
 

Oferujemy Państwu wynajem urządzeń do waty cukrowej i popcornu. 
Idealny zestaw na imprezy okolicznościowe, festyny, imprezy plenerowe, imprezy firmowe,
promocje, dni otwarte. Przyjedziemy na Państwa imprezę i będziemy rozdawali watę 
cukrową i popcorn bez limitu.  Posiadamy własny transport, którym dostarczymy maszyny
w dowolne wskazane przez Państwa miejsce. 

 cena : od  zł/godzinęw zależności od rodzaju i czasu trwania zlecenia 99

zdjęcia zostały wykonane podczas naszych realizacji

BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY
bardzo efektowny element aranżacji!
Balony są znakomitym elementem wystroju wnętrza i zdecydowanie przykuwają uwagę 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Potrafimy stworzyć wiele ciekawych wzorów, które dodadzą
barw każdej uroczystości i z całą pewnością wywołają uśmiech na twarzach Waszych Gości.

Dla wszystkich balonowych atrakcji: wypuszczanie balonów z siatki, pudełka z balonami,
balony niespodzianki, balony foliowe, balony z ledami, dekoracje, balony z helem,
dokładne stawki uzgadniane są indywidualnie, w zależności od rodzaju atrakcji, rodzaju
dekoracji, rodzaju i ilości balonów, rodzaju i czasu trwania zlecenia.

Balonowe ZOO  cena: od  zł/godzinę99



Zapowiada się huczna zabawa i mega zakręcona impreza! 
Dzięki atrakcjom, które czekają na Wasze pociechy, 

ten wyjątkowy dzień zapamiętają na długo.

Bajkowe animacje, ciekawe atrakcje, oryginalne scenariusze, doskonała, 
profesjonalna obsługa i atrakcyjna oprawa wizualna. Komfort i bezpieczeństwo.
Wszystko przygotowane z myślą o radosnym uśmiechu Twojego dziecka.

                                                                                              Zapraszamy do kontaktu

O NAS

Oferujemy sprawdzone, autorskie i niepowtarzalne scenariusze. 
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.

tel. +48 22 115 55 95
tel. +48 883 334 403
biuro@eventpromotion.pl
www.eventpromotion.pl
     @atrakcjeprzyjecia
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