Spełniamy życzenia

Zadbamy o szczęście

Realizujemy marzenia

Uroczystość weselna z Event Promotion to kompozycja elegancji, kompetencji z nutką
szaleństwa i niestandardowych rozwiązań.

Gwarantujmy, że uroczystość weselna będzie się wyróżniała
i sprawi radość Wam i Waszym gościom.
Powierzcie Nam organizację Waszego wesela, a zapewnimy Wam szeroki wachlarz atrakcji
weselnych, oryginalne pomysły oraz nietypowe i kreatywne rozwiązania. Dzięki Nam
zaoszczędzicie mnóstwo czasu, dlatego będziecie mogli w pełni cieszyć się swoim
wyjątkowym dniem. Posiadamy doświadczenie w organizacji wesel i zatroszczymy się
o każdy detal podczas Waszego święta.

„Poniesiemy Twoją suknię z welonem”

Wesele to wyjątkowy dzień w życiu Młodej Pary.
Dla każdego z Nas jest ważne, aby ceremonia była nie tylko wzruszająca, ale i wyjątkowa
i na długo zapadła gościom w pamięć.
Idealne wesele powinno być efektowne, a przede wszystkim nie może być nudne.
Nasz profesjonalny zespół pomoże stworzyć znakomite przyjęcie dopasowane do każdych
wymagań.

Gwarancja niezapomnianej uroczystości

balony z helem
czerwony dywan

kordony

pirotechnika
armata do konfetti

ciężki dym

projektory

zespół

imitujące płomień
lampiony grzewcze

muzyczny
Powodzenie uroczystości zapewni doskonała obsługa
(także wielojęzyczna): konferansjer, dj, wodzirej, fotograf,
zespół muzyczny oraz profesjonalne nagłośnienie.
Wszystkie atrakcje i szczegóły uzgodnicie Państwo tylko
z jedną osobą - swoim indywidualnym opiekunem weselnym.
Proponujemy wiele ciekawych atrakcji weselnych:
występy gwiazd, live act, fotobudka, karaoke na weselu,
występy artystyczne: iluzjonista, tancerze, mag, żonglerzy, pokazy
barmańskie i carwingowe, lampiony spełnionych marzeń.
Zorganizujemy efektowny przejazd Młodej Pary limuzyną lub
dorożką. Puszczenie baniek mydlanych to kolejna z atrakcji
ślubnych, tworzących niesamowitą i niepowtarzalną atmosferę,
powstaną przy tym niezwykle atrakcyjne zdjęcia.
Dobrym pomysłem będzie wypożyczenie generatora ciężkiego
dymu. Taniec w chmurach zrobi na gościach weselnych niezwykle
efektowne wrażenie. Wyjątkowa atrakcja w postaci fajerwerków
z pewnością zostanie doceniona przez Twoich gości.
Nie można zapomnieć o najmłodszych ich radosna zabawa i bezpieczeństwo to dobra zabawa ich
rodziców, zadbają o to nasze animatorki. Przygotujemy zaproszenia, winietki na stół, oraz inne
projekty graﬁczne według życzeń i oczekiwań Państwa Młodych.
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