


Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

bazy najwyższej jakości,
konkurencyjne ceny od 199 zł netto,
indywidualne projekty graficzne.

Business&Relax jest profesjonalnym i szybkim żródłem pozyskiwania szczegółowych 
informacji o obiektach wypoczynkowych i szkoleniowych oraz o możliwości zorganizawania 
atrakcji w każdym miejscu na terenie całego kraju. 
Nudne imprezy to już przeszłość. Polecamy pokazy ognia, różnego rodzaju tańca, akrobacji oraz 
animacji.
Pomożemy również w wyborze zespołu muzycznego który rozświetli każdą imprezę.
TTylko za pośrednictwem naszego portalu zorganizujecie Państwo niezapomnianą imprezę na każdą 
okazję!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony oraz do zapoznania się z ofertami katalogowymi.

Business&Relax 

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax
www.businessandrelax.pl



Czas na event - październik

ADELA WARAĆ

SEWERYN i WĘDROWNE GITARY

4. Samokhin Band
5. Biesiada Bawarska
6. Adela Warać
8. SARiM
9. Seweryn
10. Magia Gestów
11. E11. Everest
12. New Transformation
13. Etnograff
14. Za Horyzontem
15. Alton
16. X-Action
17. Wędrowne Gitary
18. Złote Struny18. Złote Struny
19. Rockodyl
20. Dagadana
21. Agencja Dream Art
22. It’s Freak
23. Daria Nowak
24. Zespół Loca
25. 25. Team & Personal
26. Anex
27. Sound Love Medicine
28. Krzagolec Band
29. Target Sound
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Do piwa konieczne jest małe co nieco!
Obowiązkowo należy spróbować kilku
bawarskich specjałów rodem z Octoberfest:
golonki, białe serdelki "Weisswurst", słone
precle i wiele innych.

Arena Promotion 

www.arenaart.pl
biuro@arenaart.pl

+48 505 004 363

+48 604 106 728
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Po symbolicznym odkorkowaniubeczki piwa rodem z OKTOBERFEST gospodarz rozpoczyna oficjalnie święto okrzykiem: Ozapf ist, Angezapft ist! Standardowe są również zakłady, ile razy trzeba będzie uderzyć w beczkę, aby wypadł szpunt. Kiedy już piwo popłynie z beczki pojawiają się ubrane z bawarska kelnerki z dużymi dekoltami i podają piwopozostałym uczestnikom festynu.
pozostałym uczestnikom festynu.











Autorka książki pt.: „Komunikacja niewerbalna. 
Autoprezentacja, relacja, mowa ciała” - Wydawnictwo 

Samo Sedno

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW:

- Wystąpienia publiczne – stań się perfekcyjnym mówcą 
(praca z kamerą)

- Zaawansowana komunikacja w biznesie (praca z kamerą) 
- Zaawansowana komunikacja dla polityków 
(możliwość pracy z kamerą za zgodą klienta)

- Profesjonalna sprzedaż w połączeniu z komunikacją niewerbalną- Profesjonalna sprzedaż w połączeniu z komunikacją niewerbalną
- Komunikacja niewerbalna dla managerów

- Negocjacje oraz techniki rozwiązywania konfliktów
- Komunikacja interpersonalna - warsztaty integracyjne 

dla pracowników firmy
-Komunikacja wewnętrzna firmy - warsztaty integracyjne

- Standardy komunikacji zewnętrznej dla firm
- Komunikacja w Public Relations- Komunikacja w Public Relations

- Jak być LIDEREM: techniki pracy z grupą dla menadżerów, 
kierowników, osób zarządzających zespołem/grupą.

- Metamorfoza wizerunku z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej

KONTAKT: +48 663 89 88 87

www.magiagestow.pl

monika@magiagestow.pl

Dlaczego warto wybrać moje szkolenia? Są trzy 
bardzo ważne powody:

1. Po moich szkoleniach widzisz efekty naszej 
wspólnej pracy natychmiast!

2. Z każdym kolejnym dniem zauważasz, jak 
łatwo możesz zastosować moje autorskie 
ćwiczenia zarówno w pracy zawodowej jak 

i życiu prywatnym.i życiu prywatnym.
3. Szkolenia są zaprojektowane na podstawie 
rzetelnych badaniach oraz wieloletniego 

doświadczenia zawodowego.

Kiedy możesz wybrać - postaw na profesjonalistę 
i eksperta.

Monika Maj-Osytek
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, ekspert ds. 
komunikacji niewerbalnej, trener umiejętności poznawczych, 
psychopedagog. Prowadzi szkolenia dla biznesu i polityki, w tym 
również coaching indywidualny. Wieloletni praktyk łączący 
doświadczenie zawodowe z badaniami w zakresie 
zzaawansowanej komunikacji. Pracowała w wielu branżach, m.in. 
administracyjnej oraz jako trener dla: Coca Cola, Bank BPH, PKO 
SA, Get In Bank, European Instute of Environmental Energy 
Poland, Grupa Wadwicz. Obecnie jest również wykładowcą 
akademickim przedmiotów w obszarze komunikacji, negocjacji 
i markengu politycznego.

Zapraszam 
na szkolenia indywidualne 

oraz grupowe.

Szkolenia są organizowane w Warszawie oraz na terenie całego kraju.





Adam Snopek
+48 600 817 133
snopas@interia.pl

New Transformation to kwintet w skład który wchodzą: 
Adam Snopek - piano, śpiew; Anna Peterek - śpiew,przeszkadzajki; 
Tomek Malina - trąbka, śpiew; Arek Kaliński - saksofon, śpiew, 

Kamil Gaciek - gitara, śpiew.

Dwudziestoletnia już działalność grupy to niezliczone występy 
w całym kraju i za granicą. Zespół wystąpił na balu 

organizowanym przez Konsulat RP w Monachium oraz na balu organizowanym przez Konsulat RP w Monachium oraz na balu 
w Berlinie, od 10 lat niezmiennie uświetnia bale sylwestrowe 

w Teatrze im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, jako muzycy sesyjni 
udzielają się w projektach znanych wykonawców muzyki rozrywkowej 
i jazzowej. Każdego roku blisko sto występów jest udziałem New 

Transformation, to wszak najlepszy dowód na popularność 
i atrakcyjność tej grupy.

NEW TRANSFORMATION to grupa stworzona przez ludzi zajmujących 
się zawodowo muzyką, która jest nie tylko źródłem dochodu, ale 
pasją i sposobemna życie. Skład zespołu jest wypadkową talentu, 
ekspresji i umiejętności, dzieki czemu wachlarz repertuarowy 
jest niezwykle szeroki i spełni oczekiwania najbardziej 

wybrednych klientów. Spotykając się z zespołem 
NEW TRANSFORMATION macie Państwo gwarancję najwyższej jakości 

i w pełni profesjonalną obsługę imprezy. i w pełni profesjonalną obsługę imprezy. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

www.newtransformation.com.pl



etnograff@etnograff.com
+48 66 88 424 93www.etnograff.com

“ETNOGRAFF”
Warsztaty  artystycznego etno-graffiti.

Oferujemy Państwu niebanalną formę rozrywki w postaci  kreatywnych warsztatów 
graffiti dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a nawet seniorów. Warsztaty prowadzą 
Katarzyna i Maciej Szymonowicz, artyści dobrze znani entuzjastom 
elektro-góralskiej kapeli PSIO CREW oraz projektu GOORAL. Tym razem dzielą się 
jednak z jednak z fanami swoją etno-grafficzną pasją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
stworzyliśmy autorskie, tematyczne zajęcia, podczas których uczestnicy bawią się 
i uczą, a ich działania pozostawiają trwały efekt w formie estetycznego,  
wielkoformatowego graffiti. Tworzymy wspólnie, działamy niezależnie 
od kaprysów pogody i pory roku, wewnątrz lub w plenerze, przy ścianie 
w przestrzeni miejskiej/wiejskiej.  
Oferujemy następujące zajęcia warsztatowe:

– “Góralskie graffiti”  

– “Prace w polu” - instalacja 3D zmieniająca dowolne miejsce w galerie sztuki. 

– “Artystyczna wycinanka”- w street art'owym wydaniu

– Malujemy folkową “eko torbę”

– Tworzymy koszulkę z własnym etno symbolem 

 Ponadto oferujemy specjalny, niepowtarzalny pokaz tworzenia autorskiego graffiti.

Temat warsztatów “ETNOGRAFF” możemy dopasować do ludowego 
wzornictwa regionu, w którym będą odbywać się zajęcia. Dodatkowym
 atutem warsztatów będzie umieszczenie wykonanych prac na naszej 
internetowej stronie, na specjalnie przygotowanej na tę okazję mapie 
Polski. W ten sposób wezmą Państwo udział w ogólnopolskiej akcji 
“POLSKA LUDOWA”.  Ubarwimy każdy event, imprezę, konferencję 
i i warsztaty. Gwarantujemy  świetną atmosferę, twórczo spędzony czas 
i satysfakcję z wykonanych prac.
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http://www.zahoryzontem.com/
http://www.zahoryzontem.com/
http://www.zahoryzontem.com/?page_id=7
https://www.facebook.com/zahoryzontemband
mailto:kontakt@zahoryzontem.com
http://www.zahoryzontem.com/


        Alton
Obsługujemy imprezy okolicznościowe 
takie jak np: wesela, zabawy, festyny,

 studniówki itp...

W skład zespołu wchodzą: 
 Janusz-perkusja,wokal konferansjer: 
 Piotr-klawisze,akordeon, gitara 
 Sebastian- Gitara basowa, klawisze 
 Zygmunt- Zygmunt-saksofon/ sopran/tenor 

 Stanisław -saksofon/alt/skrzypce/klarnet/wokal 
 Teresa-wokal 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do współpracy z nami :) 

Tel : 502874917 

Gramy tylko 100% na żywo !!!

www.planujemywesele.pl/25078-awww.planujemywesele.pl/25078-alton



Imprezy tematyczne

Imprezy scenaiuszowe

Kula sferyczna ZORB

Rafting

Pokazy pirotechniczne



                                                        To jedyna grupa istniejąca 
w Polsce, która popularyzuje utwory oraz brzmienie

dawnego zespołu  „Czerwone Gitary”
z okresu, gdy trzon zespołu tworzyli: 
Krzysztof Klenczon i Seweryn Krajewski.
                                          również promują 
własne kompowłasne kompozycje utrzymane

„w klimacie dawnych Czerwonych Gitar”

www.wedrownegitary.pl

wedrownegitary@poczta.fm +48 606 632 014
+48 603 911 092





www.rockodyl.com

ROCKODYL to:
- profesjonalni muzycy

- zespół o doświadczeniu scenicznym, studyjnym i eventowym
- bardzo bogate portfolio imprez okolicznościowych

- zróżnicowanie repertuarowe
- najwyższej jakości sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy

- klasowy i energetyczny wodzirej- klasowy i energetyczny wodzirej
- prowadzenie imprez w języku polskim i angielskim

- pewność owocnej współpracy i gwarancja zadowolenia klienta 
- setki pozytywnych referencji

ZAUFAŁO NAM WIELU. BĄDŹ JEDNYM Z NICH

Telefon: +48 511 118 118
eMail: rockodyl@gmail.com

Znajdziecie nas na:





Zorganizujemy dla Ciebie dowolne przyjęcie bądź event  -  zapewniamy 
zespół dobrany do Twoich potrzeb, a także odpowiednie nagłośnienie 

i oświetlenie imprezy.

DREAM-ART AGENCY
Nasze zespoły muzyczne to zróżnicowane projekty z gatunku pop, soul, 
jazz, funk, clubbing, dance. Zapewniamy oprawę muzyczną spotkań 
biznesowych, eventów, bankietów i eleganckich wesel. Wysoka jakość biznesowych, eventów, bankietów i eleganckich wesel. Wysoka jakość 

brzmienia każdego utworu to rezultat wieloletnich ćwiczeń 
muzyków - pasjonatów. Profesjonalizm dopełniają najwyższej jakości 

instrumenty muzyczne oraz nagłośnienie.

Music and Administration 
Manager

Przemysław Wojsław
tel.: +48 606 240 538
przemek@dream-art.pl

Rezerwacja zespołów muzycznych, 
koordynacja projektów

Ewa Wojsław
tel.: +48 696 046 115
ewa_wojslaw@dream-art.pl

Biuro

ul. Grochowska 341/lok 149
Budynek Moderato
03-822 Warszawa



IT’S FREAK



Daria Nowak
www.konferansjer.co 

daria.nowak@autograf.pl

+48 669388282

fb.com/pages/Konferansjer-na-Twojej-imprezie/384154218343814

ORGANIZACJA IMPREZ KONFERANSJER ANIMATOR
                                    Od 14 lat na scenie, 6 lat na ekranie telewizyjnym jako prezenter, 

                                       konferansjer, autor programów telewizyjnych. 

                                       Premiery samochodów, imprezy integracyjne, konferencje, gale, itp...

                                         Współpracuję z agencjami eventowych w całym kraju, 
                                         prowadzę imprezy dla ich kluczowych klientów jak np:

                                              TVN Projekt Plaża, KronoSpan, Toya Wrocław, Fanuc Robotics, Moto Idea Wrocław, 
                                                      ECE Projektmanagement Polska, Onninen Sp. z o.o., BMW Bońkowscy, Lexus Kozłowski,                                                       ECE Projektmanagement Polska, Onninen Sp. z o.o., BMW Bońkowscy, Lexus Kozłowski, 
                                                       Mercedes Mojsiuk, SEC Sp. z o.o., Stena Line, Bims Plus Sp. z o.o., PGNiG SA, 
                                                    Północna Izba Gospodarcza, PKS Szczecin Sp. z o.o., 3Shape Sp. z o.o., 
                                                     Amber Golf Club Międzyzdroje, Hotel Hampton by Hilton Świnoujście

                                                      i wiele innych...

Jestem osobą wszechstronną - z moich stałych usług korzystają korporacje, 
organizatorzy imprez masowych, władze miejskie, telewizje, 

instytucje państwowe, gminy...

Zrealizowałem z sukcesem kilka tysięcy eventów.

Gwarantuję elastyczność cenową i indywidualne podejście 
do naszej wspólnej realizacji.

Zapraszam do współpracy.Zapraszam do współpracy.
Daria Nowak



Za nami niezliczona liczba wesel w Pile 
i w okolicach. Przez ponad 5 lat prowadziliśmy 
i nadal prowadzimy dancingi w klubie PRL 

w Pile.

Zespół Loca to duet .

Paweł to lider i główny głos zespołu. Wulkan 
niespożytej energii i kopalnia zwariowanych 
pomysłów. Wokalista, konferansjer 

i prezenter muzyczny.
PProwadził karaoke w wielu klubach w Pile. 
Jako konferansjer występował na scenach 
w Koszalinie i Bornem Sulinowie a jako 

prezenter muzyczny i DJ prowadził ze sceny
zabawę po koncercie Big Cyca w Sianowie.
Paulina to niesamowity talent i urok osobisty.

Zespół  Loca

Paweł Majchrzak
604 106 728

majchrzakp@kadan.pl

Oferujemy oprawę i prowadzenie imprez wszelkiego 
rodzaju, w tym imprezy w szkołach i przedszkolach. Dla 
firm oferujemy również możliwość pełnej organizacji 

eventów i imprez tematycznych.

Działamy głównie w Wielkopolsce i zachodniopomorskim 
ale pozostałe lokalizacja to tylko kwestia ustalenia 

sszczegółów.

Repertuar jakim zachwycamy naszą publiczność to 
muzyka lat 80-90 (po polsku i angielsku), nowsze 

przeboje też i hity disco-polo ... 
Również piosenki po rosyjsku lub włosku.

 Możemy poprowadzić imprezę w języku zarówno 
polskim jak i angielskim.

ZZapraszamy do współpracy



Budowanie zespołu na każdym etapie
INTEGRACJA      TEAM BUILDING        SZKOLENIA

Budowanie zespołu to złożony proces, dlatego korzystając ze sprawdzonych 
narzędzi wdrażanych w odpowiednim etapie życia zespołu, 

pozwala na złapanie drugiego „wiatru w żagle”.
Pamiętaj – nie idź na skróty. Jest czas na integrację, event, warsztat lub proces szkoleniowy. 

PrPrzekraczanie barier rozwija - dotyczy to również zespołów – dlatego proponujemy 
często rzeczy niepopularne i trochę „pod prąd” (warsztaty artystyczne, projekty społeczne). 

Zachęcamy klientów do tworzenia wyjątkowych programów w oparciu o projekty CSR. 
Takie doświadczenie pozwala wprowadzić zespół na poziom nieosiągalny 

przy zajęciach typowo piknikowych. 

Ponadto realizujemy: gry scenariuszowe, miejskie, terenowe, 
wydarzenia artystyczne, historyczne, warsztaty interaktywne, eventy.

TTworzymy zespoły z pasji

31-875 Kraków, Os. 2 Pułku Lotniczego 1F/46
TEL: 660 22 77 22

E-MAIL: biuro@teamandpersonal.pl 
www.TeamAndPersonal.pl 



Nasze główne atuty to:
-świetna muzyka i szeroki repertuar
-wysokiej klasy instrumenty i nagłośnienie
-niespotykana oprawa wizualna
-profesjonalne prowadzenie imprez
-doświadczenie i radość z grania!

W trakcie występów wykorzystujemy:
- gitary (akustyczna i elektryczna)
- instrumenty klawiszowe (akordeon, melodyka, 
keyboardy)
- instrumenty dente(saksofony)
- perkusje (zestaw akustyczny i elektryczny)
- inst- instrumenty perkusyjne (przeszkadzajki)

W trosce o dobrą atmosferę eventu nie zapominamy 
o oprawie wizualnej. Posiadane przez nas efekty 
sceniczne tworzą płaszczyzny pięknych, promienistych świateł, 
kołyszących się w rytm muzyki. Swoim zasięgiem obejmują nawet 
największe sale. Dynamiki dodają dwa mocne stroboskopy, działające
 oczywiscie w rytm muzyki. Inwestujemy w nowe technologie.

Proponujemy oprawę muzyczną z bogatym repertuarem 
przebojów polskich i zagranicznych. W naszym wykonaniu 
mogą Państwo usłyszeć ulubione melodie każdego 
pokolenia. Korzystając z aż dziesięcioletniego 
doświadczenia oferujemy zróżnicowany repertuar, który 
gwarantuje dobrą i długą zabawę. 
Zespół występuje w 5-osobowym składzie Nasze 
umiejętności muzumiejętności muzyczne a także wysokiej klasy 
instrumentarium przekłada się na świetne brzmienie

Zajmujemy się oprawą 
muzyczna imprez 
okolicznościowych takich jak:
-Wesela
-Bale (studniówkowe, karnawalowe, 
sylwestrowe)
-Bankiety-Bankiety
-Koncerty i inne

Mamy na tym polu bogate doświadczenie oraz 
praktykę popartą odpowiednimi 
referencjami.

Arkadiusz Żółtkowski +48 608 845
Paweł Skalski  +48 760 490

www.zespol-anex.pl
kontakt@zespol-anex.pl





Email : krzagolec@interia.pl

695 835 085 (Wojtek)

505 396 597 (Wojtek)

Zespół Krzagolec Band jest znany w środowisku 
z rzetelności i wysokiego poziomu artystycznego, 
posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc 
imprezy kameralne jak również wielkie bale 

i koncerty.
Proponujemy kompleksową obsługę muzyczną, Proponujemy kompleksową obsługę muzyczną, 
adresowaną do szerokiego grona odbiorców .

Uroczystości weselne, bale sylwestrowe, 
studniówki, koncerty plenerowe, eventy, itp.
dodatkową usługą jest oprawa muzyczna Ślubu 

w Kościele

www.krzagolec-band.pl
www.krzagolec-band.muzzo.pl

Współpracuje z nami:

- JOHN James - to nasz przyjaciel pochodzący " z czarnego lądu " obdarzony 
przez Boga cudowną i niepowtarzalna barwą głosu.

Na specjalne życzenie John może uświetnić państwa uroczystość dostarczając 
wszystkim gościom niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

John to również uczestnik programów telewizyjnych
" X - Factor " oraz " Bitwa na głosy" POLECAMY" X - Factor " oraz " Bitwa na głosy" POLECAMY

Tu można zobaczyć Johna w akcji :

http://www.video.banzaj.pl/film/8251/john-egwu-james---nigeryjczyk-z-poznania-zrobil-show-w-x-factor/

http://www.youtube.com/watch?v=aGI_j-ai4bs 

Skład zespołu:

- Wojtek Słupski - kierownik zespołu, instrumenty 
klawiszowe, wokalista, Konferansjer , wodzirej po kursie :)

- Arleta Sierżant - wspaniała barwa głosu,poparta 
wielkimi umiejętnosciami wokalnymi - TEN GŁOS WAS 

OCZARUJE....

- Szymon Wyrembak - znakomity wokalista i gitarzysta .- Szymon Wyrembak - znakomity wokalista i gitarzysta .
Zwycięzca wielu konkursów i festiwali. Świetnie wykonuje 
między innymi piosenki z repertuaru Elvisa Presleya  

- Eryk Gruca - Perkusja, pełen entuzjazmu i zawsze 
nowych pomysłów 

- Olaf Węgier- Saksofon, niezwykły talent absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach




