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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
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OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ
NAGŁOŚNIENIE   |   OŚWIETLENIE   |   PROWADZENIE

MARKI

www.marki.w
roclaw.pl

marekxxl@wp
.pl



„DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO” 

Eko Agro Turystyka Młyn, Witowice 49 młyn, 57-120 Wiązów, tel. 071 39 45 759
www.mlyn.sisu.pl | monika.drulis@sisu.pl

Hotel mieści się w pięknie odnowionym zabytkowym młynie wodnym i zapewnia swoim gościom 
niezapomniany pobyt. Goście mogą zrelaksować się w licznych uroczo umeblowanych pokojach z 
internetem bezprzewodowym. Strefa wellness z sauną oraz elegancka restauracja uzupełniają 
bogatą ofertę hotelu.

MożliwośćMożliwość przejażdżki repliką łodzi flisackiej, wypożyczalnia rowerów, sauna, hydromasaż, SPA, 
dobra tradycyjna kuchnia w dwóch różnych salach restauracyjnych, sala koferencyjna, możliwość 
wędkowania.

RRok wybudowania hotelu: 2010, Ostatni remont kapitalny: 2010, Ilość pięter: 4, Łączna ilość pokoi: 
7 Ilość pokoi jednoosobowych: 0 Ilość pokoi dwuosobowych: 7 z tego z dwoma osobnymi łóżkami: 
2 z tego z łóżkiem podwójnym: 3 z tego do wykorzystania jako pokoje trzyosobowe: 2 z tego do 
wykorzystania jako pokoje czteroosobowe: 2 Ilość pokoi typu suite (osobne pomieszczenia): 2 Ilość 
apartamentów: 0 Hotel wiejski , Hotel wakacyjny , Hotel typu wellness , Hotel prowadzony przez 
rodzinę, Hotel przyjazny dla dzieci, Hotel rodzinny, Hotel dla niepalących



E-mail
kontakt@bluevelvet.com.pl

+48 699 064689
+48 604 484527

www.bluevelvet.com.pl

Fotografią zajmujemy się już od kilku lat. 
Jesteśmy profesjonalistkami (edukacja, sprzęt, doświadczenie), 

wykonujemy zdjęcia z zakresu fotografii ślubnej 
i rodzinnej (ciążowe, dziecięce). 

Nasza oferta to jakość zdjęcia i bardzo atrakcyjna cena. 
Prosimy zapoznać się z naszym portfolio na stronie 

www.bwww.bluevelvet.com.pl
lub 

Naszym profilu na Facebooku Blue Velvet Photography
Klikając tzw LIKE mogą Państwo śledzić nasze nowości na FB, 

które pojawiają się co tydzień, 
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu :)

Pozdrawiamy i życzymy dużo dobrego,

Ania i Ania i Kasia



Ślub to wyjątkowy dzień w życiu. Marzycie, aby 
spędzić go w szczególnej, uroczystej atmosferze.

My dokładamy wszelkich starań, aby był to ten 
wymarzony, wyjątkowy dzień.

Przygotujemy uroczysty wystrój sali oraz 
niezapomniane menu.

Pomożemy w organizacji oprawy przyjęcia. 
Na Na Państwa życzenie chętnie przygotujemy 
dodatkowe atrakcje weselne, np. stół słodkości, 
staropolskie przysmaki, degustację drinków 
i koktajli, itp.

ul. Hubska 54, 50-502 Wrocław

tel. 071 715 91 30                                                                                             markeng@hotel-invite.pl

www.hotel-invite.pl                                                                    facebook.com/restauracjamelancholia
 

Hotel Invite to nowe miejsce na mapie Wrocławia. 
Oferujemy nowoczesne, komfortowe wnętrza, 
smaczną i świeżą kuchnię oraz niezwykłą 
atmosferę. 

Zapraszamy



www.dariuszowczarek.com.pl
Telefon: 692 - 303 - 263

E-mail: kontakt@dariuszowczarek.com.pl

Wrocław



Jesteśmy firmą o bogatym doświadczeniu kulinarnym i profesjonalnej 
obsłudze. Imprezy okolicznościowe oraz wesela to nasza specjalność. 
Realizujemy catering dla firm jak i indywidualnych klientów. W naszej Realizujemy catering dla firm jak i indywidualnych klientów. W naszej 
ofercie znajduje się bardzo szeroki wybór zarówno specjałów kulinarnych 
jak i możliwości organizacyjnych. Usługę cateringu realizujemy na terenie 
Wrocławia i okolic. Ponadto dopasowujemy swoje umiejętności i sprzęt do 
wymagań klienta. Polecamy wynajem sprzętu cateringowego z możliwością 
wcześniejszego obejrzenia wybranych namiotów, parasoli, pawilonów czy 
stołów we Wrocławiu. Ponadto zajmujemy się organizacją imprez 
okolicznościowych - meetingi, sala weselna, bankiety itd.okolicznościowych - meetingi, sala weselna, bankiety itd.

Zapraszamy do Sali Weselno - Bankietowej PODANO, 
gdzie organizowane są najlepsze wesela oraz wszelkiego rodzaju 

przyjęcia rodzinne i Bankiety.

SALA BANKIETOWA PODANO
LZN (Lotnicze Zakłady Naukowe ) 

ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław 

www.podanocatering.pl
tel. 600 830 950 

biuro@podanocatering.pl 

Catering i Sala Bankietowa



Kwiaciarnia "Kamelia"
Cukiernia "Zakątek Smaków" 
ul.3 Maja 51 (Pasaż w CH Tesco)

55-200 Oława

Kwiaciarnia "Kamelia"
ul.B.Chrobrego 23a 
55-200 Oława

www.kameliaolawa.pl 
www.sklep.kameliaolawa.pl

tel. 603 122 603
email: firmakamelia@wp.pl

Kompleksowe dekoracje ślubne oraz okolicznościowe
Dekoracja Kościoła:

- "Aleja róż"
- Pergole

- Klęcznik  i krzesła w bieli
- Chodnik 

- Ołtarz w kwiaty cięte

Dekoracje Firmowe
- Studniówki
- Integracje
- Otwarcia
- Jubileusze, itp.

Dekoracja Sali weselnej:
- Szeroki wybór gamy kolorystycznej
- Dekoracja materiałem,balonami 

- Dekoracje stołów (organtyna położona przez 
środek stołów z dodatkami płatków, świeczniki,
wazony,serwetki obiadowe, winietki,
podziękowania dla gości, itp.)podziękowania dla gości, itp.)

- Pokrowce
- Oprawa florystyczna (bukiety na stoły)

- Świeczniki, stojaki ozdobne
- Stół wiejski

Kolorystyka oraz aranżacja dekoracji uzgadniana 
indywidualnie z klientami.

Bukiety Ślubne, Dekoracja samochodu, 
Kwiatowe kosze dla rodziców w podziękowaniu

Artykuły Ślubne 
(zaproszenia, kotyliony, zawieszki na alkohol, poduszki pod obrączki, kieliszki i szampanówki weselne, księgi gości, itp) 

Księgi pamiątkowe 
Wypożyczanie pokrowców
 Słodkości na Wesele Słodkości na Wesele

Torty angielskie oraz standardowe, ciasta, ciasteczka, ozdoby cukiernicze, figurki na tort, produkty cukiernicze,
opłatki waflowe (wydruk  również według projektu klienta)

Kwiaciarnia
Kamelia

Cukiernia 
Zakątek Smaków 



www.balonik.net

Jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyła wspólna pasja. 
Razem postaramy się uczynić dzień Twojego dziecka niezapomnianym. 
Niezależnie czy wybierzesz urodziny w domu, miejscu partnerskim, zabawy 
weselne czy też zatrudnisz naszą nianię, zadbamy o świetną zabawę. 
Doświadczenie jakie zdobyliśmy jako wolontariusze, opiekunki do dzieci 

oraz animatorzy zabaw pozwala nam jeszcze 
lepiej realizować się w naszej pracy. lepiej realizować się w naszej pracy. 



La Lux to zgrany, sześcioosobowy zespół muzyczny wykonujący utwory 
znane z polskich i zagranicznych list przebojów. Indywidualna fascynacja 
muzyką jak i doświadczenie sceniczne każdego członka zespołu owocuje
 pełnym profesjonalizmem i fachową oprawą każdej imprezy: od wesela 

przez event firmowy aż po studniówkę.

Dzięki graniu wyłącznie na żywo, doborowi instrumentarium, zmysłowi estetyki, Dzięki graniu wyłącznie na żywo, doborowi instrumentarium, zmysłowi estetyki, 
zabawie 

na scenie i nieprzeciętnej energii, zespół porwie do tańca nawet najbardziej 
wzbraniających się gości , a zarazem zaspokoi nieprzeciętne gusta melomanów. 
Domeną zespołu jest posiadanie światowej klasy instrumentów i nagłośnienia

 co przekłada się na pełne, koncertowe brzmienie.

Za sprawą żeńsko-męskiego duetu wokalnego nasz zespół muzyczny wrocław Za sprawą żeńsko-męskiego duetu wokalnego nasz zespół muzyczny wrocław 
odnajduje się we wszystkich stylach. Jak wiadomo zespół jest gwarancją udanej 

zabawy, wiec po co ryzykować, lepiej postawić na profesjonalizm.

Nasz zespół weselny wrocław to gwarancja udanej imprezy.

www.lalux.pl

Piotr Purzycki
tel: +48 609 732 132
email: piotr@lalux.pl

facebook: www.facebook.com/La.Lux.Music





ZAPŁOTY 
SILESIAN FOLK 

TRADYCYJNA MUZYKA ŚLĄSKA 
W CIEKAWYCH, WSPÓŁCZESNYCH 

ARANŻACJACH. 
POSŁUCHAJ NAS NA 
WWW.ZAPLOTY.PL 
TEL. 608 406 004

KWARTET 
DEMI SEC

MUZYKA KLASYCZNA, FILMOWA, POPULARNA. KONCERTY, OPRAWA 
MUZYCZNA BANKIETÓW, ŚLUBÓW I INNYCH UROCZYSTOŚCI. 

JAK GRAMY POSŁUCHAJ NA 
WWW.OPRAWAMUZ.PL 
TEL. 608 406 004



Szukasz samochodu na ślub? 
Mam przyjemność zaoferować Państwu wynajem wytwornych limuzyn na ten 
wyjątkowy dzień jakim jest Ślub oraz na sesje fotograficzne.

Piękna stylizacja aut dodaje wyjątkowości uroczystości zaślubin.
Auta prowadzą doświadczeni, kulturalni i odpowiednio ubrani kierowcy.

Na życzenie Klientów, zapewniam gustowne wystrojenie limuzyny.

W prezencie dla Państwa Młodych schłodzony szampan.W prezencie dla Państwa Młodych schłodzony szampan.

W miesiącach listopad – kwiecień Klienci mogą skorzystać z dodatkowych rabatów.

Dyspozycyjność na terenie całego kraju.

Zapraszam do kontaktu

telefon: 608 - 063 - 855 
telefon: 535 - 063 - 855 

e-mail: biuro@prywatny-kierowca.pl

www.samochod-na-slub.pl

Jaguar XF

 Chrysler 300c  Lincoln Excalibur

Maserati Quattroporte



„Impreza z happy budka to super sprawa, z nią 
gwarantowana jest dobra zabawa.”

Obsługujemy takie imprezy 
jak:

- Wieczory panieńskie 
- Wieczory kawalerskie           

- Wesela  
- Urodziny                                                   
- Studniówki

- - Spotkania firmowe                                     
- Sylwester

  i każdą inną imprezę...

Jak działa Happy Budka?

                                                      Cztery kroki do świetnej zabawy:

Dobierasz gadżety
                        Na ekranie dotykowym wybierasz START
                                                                                Happy budka wykonuje 4 serie zdjęć
                                                                                                                                    Odbierasz gotowy wydruk

     Jakie gadżety są do wyboru?
 Dostarczamy nieograniczoną liczbę gadżetów. 
 Peruki, kapelusze, okulary, wąsy oraz wiele innych.

Gdzie dojeżdżamy?
Wszędzie ;) Liczba darmowych kilometrów jest określona w każdym pakiecie.
Każdy dodatkowy kilometr to 1 zł.

Czego potrzebujemy?
 - powierzchni 2 m x 3 m - powierzchni 2 m x 3 m
 - zasilania 230 V

Happy Budka to samoobsługowa budka robiąca i drukująca 
zdjęcia w kilka sekund.

www.happybudka.pl           TELEFON: +48 501 127 025 
                     E-mail: happybudka@gmail.com



Jestem sobie fotobudką z rodziny party. Przede mną nie musisz uciekać jak przed 
kamerzystą na weselu lub fotografem na imprezie firmowej. Nie potrzebuję Twoich poważnych 
zdjęć i poważnych min. A wręcz przeciwnie jestem po to żebyś mógł pożartować sobie przed moim 

obiektywem i porobić sobie fotki których nie chcesz zobaczyć w albumie weselnym :)

Dla mnie liczy się tylko dobra zabawa dlatego mam dla Ciebie wiele gadżetów które urozmaicą 
naszą szybką sesję. 

A wydruki? Otrzymasz już w parę sekund :)

Obsługa mojego ekranu jest bardzo prosta, a mianowicie wciskasz prObsługa mojego ekranu jest bardzo prosta, a mianowicie wciskasz przycisk start, ustawiasz lub nie 
ustawiasz się do zdjęcia, a za chwilę sama robię Ci zdjęcia. Po wciśnięciu guziczka drukuj 

 Obsługuję:

-  Twoje wesele 
- Waszą imprezę firmową
 - ich studniówkę 
 - jej panieńskie
- jego kawalerskie

(+48) 502 495 162seba.morawin@gmail.com



Imprezy
Obsługa muzyczna imprez okolicznościowych:
    - wesela                    - studniówki
    - imprezy firmowe          - festyny
    - bankiety                  - komersy
    - dancingi                   - dyskoteki
    - konferansjerka            - karaoke    - konferansjerka            - karaoke
 - integracyjne imprezy okolicznościowe (urodziny, 

rocznice)

Krzysztof Maciejny
Muzyka to bardzo ważna część mojego życia, dlatego repertuar oprawy 
muzycznej do każdej imprezy staram się przygotować indywidualnie, dbając o to, 
aby potencjalny klient był w pełni zadowolony. Przebieg całej 
imprezy, wraz z wszystkimi szczegółami technicznymi jest osobiście 
omawiany przed planowaną imprezą.
Na dzień dzisiejszy, mając ponad 15 letnie doświadczenie, jestem członkiem Dee Na dzień dzisiejszy, mając ponad 15 letnie doświadczenie, jestem członkiem Dee 
Jay Mix Club, które daję mi w pełni prawne pozwolenie, do odtwarzania publicznie 
muzyki. Ponadto oprócz organizowanych imprez prywatnych, od 5 lat, na co dzień, 
jestem Dj’em, rezydentem Hotelu sieci Hoteli Fero lux, który cieszy się bardzo 
wielką popularnością. Frekwencja, oraz zadowolenie po każdej imprezie, bawiących 
się ludzi, jest najlepszym dowodem na profesjonalne i w pełni zaangażowane 
podejście do wykonywanego zawodu. Jako zawodowy prezenter muzyczny, 
konferansjer, a w razie takiej potrzeby konferansjer, a w razie takiej potrzeby 
i wodzirej, dbam o najdrobniejsze szczegóły zabawy, charakteryzując się dobrą 
komunikatywnością, prezencją, długoletnim doświadczeniem, 
umiejętnością „wyczucia” nastroju gości, słuchania pary młodej, a co 
najważniejsze prostotą, uśmiechem i dynamicznością prowadzonych imprez.

krzysztof.maciejny@op.pl 508256244



Profesjonalna obsługa barmańska wesel, imprez 
okolicznościowych i każdego eventu jaki tylko 
chciałbyś zorganizować! Dzięki naszym mobilnym 

barom, przeniesiemy gości Twojej imprezy w magiczny 
świat smaku orzeźwiających, szałowych drinków!

Pomożemy Ci zorganizować nawet najbardziej
skomplikowaną imprezę. Nie tskomplikowaną imprezę. Nie trać czasu i zmartwien! 
Dzięki naszej profesjonalnej pomocy, dowiesz się co 
i w jakich ilościach potrzebujesz do stworzenia 

niezapomnianego klimatu Twojej imprezy.

Szymon Szymonik
Stir & Shake

tel. 509 928 316
szymon.stirandshake@gmail.com

www.facebook.com/barman.na.wesele

www.stirandshake.pl



http://www.hummerlimuzyna.com.pl/
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/hummer-h2-triple-axle-aqua
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/lincoln-town-car-dabryan
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/hummer-h2-limuzyna
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/audi-r8
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/hummer-h2
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/limuzyna-chrysler-300c
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/porsche-cayenne-limuzyna
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/index.php/ferrari-458-italia-spider
http://www.hummerlimuzyna.com.pl/
mailto:limuzynahummer@gmail.com
https://www.google.pl/maps/place/Ul.+Ksi%C4%99dza+Pojdy+138A,+44-213+Ksi%C4%85%C5%BCenice/@50.161873,18.604909,17z/data=!4m2!3m1!1s0x471149c6139abfdf:0x156ec41cd29577c9


http://www.nestorbaron-slub.pl/
http://www.nestorbaron-slub.pl/galeria.html
http://www.nestorbaron-slub.pl/promocje.html
http://www.nestorbaron-slub.pl
http://www.facebook.com/nestorbaronslub
mailto:nestorbaron.slub@gmail.com


Dysponujemy:
- kompleksem gastronomiczno-
rekreacyjnym “SKARABEUSZ”,
- lokalem "FERDYNAND",
- dwoma salami bankietowymi.
Zapewniamy:
- profesjonalną obsługę,- profesjonalną obsługę,
- smaczne jedzenie,
- szeroki asortyment zimnych płyt i dań gorących z możliwością dostawy do klienta.
Nieustannie poszerzamy i urozmaicamy ofertę naszych usług w zależności od Państwa oczekiwań.
Zapraszamy do naszej nowej restauracji QUALITASS przy ul. Kościelnej 85 w Tarnowskich Górach. 

FERDYNAND
42-680 Tarnowskie Góry
ul. Kościelna 85

www.ferdynand.pl
ferdynand@ferdynand.pl

nr tel.: (32) 284-15-21
601532199, 605 033 301

"FERDYNAND" świadczy profesjonalne usługi związane z organizacją i koordynacją różnego 
rodzaju imprez okolicznościowych. Organizujemy wesela, komunie, studniówki, bankiety i wszelkie 

inne uroczystości. Specjalizujemy się w kompleksowym organizowaniu przyjęć w miejscu 
wskazanym przez klienta.

www.ferdynand.pl



http://rezydencjam.com
http://rezydencjam.com
http://rezydencjam.com/gallery.php
http://rezydencjam.com/gallery.php
http://rezydencjam.com/gallery.php
mailto:BIURO@REZYDENCJAM.COM
https://www.google.com/maps/place/49°45'10.6"N+18°44'23.8"E/@49.7492448,18.7396357,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=pl-PL
https://www.google.com/maps/place/49°45'10.6"N+18°44'23.8"E/@49.7492448,18.7396357,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=pl-PL
http://rezydencjam.com


http://www.ozarys.pl
http://www.ozarys.pl
http://www.ozarys.pl
https://www.facebook.com/FotoVideoOzarys
http://www.ozarys.pl/filmy-slubnye_278.html
http://www.ozarys.pl/fotografia.html
http://www.ozarys.pl/fotografia.html





