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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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Zespół Kama-Band powstał jesienią 2006 r. w Dębicy, od tego czasu nieustannie występujemy na różnego rodzaju 
imprezach takich jak wesela, studniówki, imprezy firmowe, eventy. Pięcioosobowy skład zapewnia optymalne możliwości 
wykonywania naszego bogatego repertuaru. Staramy się być wszechstronni i elastyczni, tak aby uroczystość z naszym 
udziałem była niezapomnianym przeżyciem. Każdy z nas uczestniczył w wielu projektach muzycznych, co owocuje dużym 
doświadczeniem scenicznym oraz pozwala stylowo wykonywać utwory w różnych gatunkach muzycznych od popu, 
jazzu po rocka. Doskonałe brzmienie, nowatorskie aranżacje połączone z wybuchową mieszanką tanecznych 

ryrytmów gwarantują zawsze udaną imprezę !!!

 Występujemy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy 

Skład

  Mirek "Miro" -wokal
                Marcin "Budyń" - wokal i saksofon                                    Krzysiek " Kropek" - instrumenty klawiszowe
                Darek "Junior" - instrumenty perkusyjne                          Łukasz "Laska" - gitara
                                                

(+48) 796 126 777
(+48) 793 797 034kamaband001@gmail.com

www.kamaband.pl



www.dekoracjaswiatlo.pl
www.facebook.com/dekoracjaswiatlo

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
" DJ LECHO "   Leszek Skowronek                                                                                                                     

tel: 505138355                                                                                                                                                 
e-mail: skoleszek@wp.pl   

 www.djlecho.pl                      www.facebook.com/djlecho                                         
www.dekoracjaswiatlo.pl     www.facebook.com/dekoracjaswiatlo                                                                                                                                                   

Wesele z DJ-em Lecho to gwarancja jakości
i zadowolonych wszystkich gości….  :)

„DJ Lecho” Konferansjer i Wodzirej oferuje profesjonalne prowadzenie 
wesel, równocześnie zapewniając nagłośnienie, oświetlenie i Dekoracje 
Światłem LED sal weselnych  stwarzając bajeczny                                            
i niepowtarzalny klimat. Moje 14- letnie doświadczenie jako 
DDJ Konferansjer i Wodzirej sprawia, że obsługa wesel to dla Mnie 
największa przyjemność, a dla Państwa gwarancja najwyższej 
jakości i zadowolonych wszystkich gości. 

Repertuar muzyczny jest bardzo urozmaicony i odpowiednio dopasowany 
do uczestników wesela, jak również uwzględniając życzenia muzyczne 
Państwa Młodych. Muzycznie spełniam wszystkie wymagania 

Nowość: Zapewniam Dekoracje Światłem LED sal weselnych 
stwarzając bajeczny i niepowtarzalny klimat w różnych 
wersjach do wyboru. Wszystko to oczywiście przedstawiam
 i om i omawiam na spotkaniu, dając Państwu możliwość
 stworzenia i dopasowania sprzętu 
do indywidualnych potrzeb. 

W ofercie zapewniam, oczywiście prowadzenie całego wesela czyli: 
• powitanie                                        • toasty, 
• pierwszy taniec                              • krojenie tortu, 
• podziękowania rodzicom             • oczepiny, 
• zabawy i konkursy weselne         • przyśpiewki weselne 

PrPrzykładowy scenariusz weselny jaki przygotowany został dla Młodej 
Pary, aby dać wyobrażenie o przebiegu uroczystości weselnej 
od strony Dj-a, a zarazem Wodzireja przedstawiam na życzenie. 



WWW.DDAY.COM.PL

DLACZEGO POWINNIEŚCIE
WYBRAĆ DDAY JAKO EKIPĘ FILMOWĄ
TOWARZYSZĄCĄ WAM W TEN 

PIĘKNY DZIEŃ?

1. DDAY TO LUDZIE OD LAT ZWIĄZANI Z BRANŻĄ 
FILMOWĄ I TELEWIZYJNĄ. MŁODZI, KREATYWNI

I I PRZEDE WSZYSTKIM POZYTYWNI

2. FILM TO NASZA PASJA I SPOSÓB NA ŻYCIE.
MOŻECIE NAM ZAUFAĆ . POSIADAMY PONAD

30 NAGRÓD FILMOWYCH.

3. NASZE BOGATE DOŚWIADCZENIE WYKORZYSTUJEMY
PRZY TWORZENIU NIEZAPOMNIANYCH FILMÓW ŚLUBNYCH

4. UŻYWAMY NAJNOWSZEGO SPRZĘTU FILMOWEGO 
WWIODĄCYCH MAREK, BY ZAPEWNIĆ WAM DOSKONAŁĄ

JAKOŚĆ OBRAZU I DŹWĘKU

5. PODSUMOWUJĄC: DAJEMY WAM 
JAKOŚĆ i EMOCJE
ZAMIAST ILOŚCI I NUDY...

DAJEMY WAM COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO FILM...
POKAZUJEMY EMOCJE - ZERO NUDY.

PODCZAS REALIZACJI WASZEGO FILMU, SKUPIAMY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM NA POKAZANIU 
PIĘKNA EMOCJI, JAKIE TOWARZYSZĄ WAM W TYM DNIU.

ZWIĘZŁA, KRÓTKA FORMA SPRAWIA, ŻE CHĘTNIE WRACACIE DO UCHWYCONYCH W FILMIE WSPOMNIEŃ.

Z ŁATWOŚCIĄ TAKŻE MOŻECIE SIĘ DZIELIĆ NIMI Z NAJBLIŻSZYMI

KONTAKT@DDAY.COM.PL

+48 663 575 492
+48 504 146 311

ZOBACZ NASZE 
PORTFOLIO



Oferujemy profesjonalną oprawę muzyczną imprez typu
wesela
zabawy
dancingi
bankiety

imprezy firmowe
sstudniówki

bale sylwestrowe i karnawałowe
imprezy plenerowe (festyny, pikniki)

Nasz główny obszar działania to Małopolska, w szczególności 
okolice miejscowości Kraków, Myślenice, Sułkowice, Skawina, 

Zembrzyce, Dobczyce, Świątniki, Lubień, Pcim.
 Jednak na życzenie klienta dojedziemy wszędzie.

W ramach obsługi muzycznej wesel oferujemy
witanie i wyprowadzenie w domu Pana Młodego i Pani Młodej
przywitanie gości przed Kościołem i Domem Weselnym
pierwszy taniec dowolny wybrany przez Parę Młodą

pełne prowadzenie wesela (konferansjerka, zabawy integracyjne, 
konkursy, oczepiny, podziękowania dla rodziców)

babardzo szeroki repertuar obejmujący:
- utwory starsze naszych dziadków, typu polki, walczyki
- utwory weselne, biesiadne, dancingowe, góralskie

- utwory disco polo
- przeboje rockowe oraz popowe

- przeboje lat 70-tych i 80-tych, polskie i zagraniczne
- najnowsze przeboje ostatnich tygodni
- wiele pr- wiele przebojów w języku angielskim

- kilka przebojów w innych językach (rosyjski, czeski, włoski, węgierski)
- wokale męski i damski o bardzo szerokiej skali

- niepowtarzalny styl i brzmienie
- granie do ostatniego gościa na weselu 

Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie życzenia. Imprezy prowadzimy 
z humoz humorem, łatwo nawiązujemy kontakt z gośćmi, co pozwala nam 
wciągnąć wszystkich do zabawy. Naszym celem jest, aby wszyscy 
dobrze się bawili i miło wspominali imprezę i byli pewni, że świetna 

zabawa to zespół „2 Światy".

www.2swiaty.com.pl

 prorys.leszek@gmail.com
+48 664-434-809



Cena zaczyna się od 700 zł za dwie godziny, 
każda następna to + 150 zł

Cena zawiera:
- zdjęcia bez limitu
- błyskawiczne drukowane zdjęcia
- personalizacja zdjęć
- mnóst- mnóstwo gadżetów do wykorzystywania 
  podczas sesji
- zdjęcia na pendrive
- galeria on-line zabezpieczona hasłem
- wysyłanie zdjęć na email oraz FB

Obojętne czy planujesz huczne wesele
 czy kameralne przyjęcie weselne. 

Fotoszopka jest to jedyna w swoim rodzaju propozycja, 
która pozwoli Tobie i Twoim gościom stworzyć niesamowite 

zdjęcia, które pozostaną najcenniejszą 
pamiątką na całe życie.

PProsta w obsłudze, atrakcyjna wizualnie z możliwością 
personalizaji zarówno zdjęć jak i całej fotobudki. 
Fotobudka na wesele jest wynajmowana na godziny. 
To Ty decydujesz jak długo będzie dostępna dla Twoich 

gości. Korzystając z fotobudki, macie możliwość 
uzyskania nieograniczonej liczby zdjęć.

Limitem jest wyłącznie Wasza kreatywność 
i siły do dalsi siły do dalszej zabawy!

FOTOBUDKA

www.fotoszopka.com        kontakt@fotoszopka.com        +48 690 44 04 



Marek Wesołowski „WESÓŁ”

Drużba 
+48 508 075 063 
+48 504 298 772

D’J 
+48 502 378 105

Kobylanka 638Kobylanka 638
38-303 Kobylanka

Z humorem, żartem i przyśpiewkami 
nawiązującymi do pięknej, bogatej, 
ludowej tradycji wprowadzimy
 uczestników w radosny klimat, 
by mogli cieszyć się każdą
 chwilą spędzoną z nami.

Prowadzimy profesjonalne usługi DJ'a 
który obstawi każdą imprezę.

Do każdej okoliczności podchodzimy 
z wielkim zaangażz wielkim zaangażowaniem gdyż w tej 
pracy wielką satysfakcję daje nam 
efekt końcowy kiedy pozostawia on 
uśmiech i pozytywne odczucia każdego 

uczestnika zabawy.

Młody, ambitny i kreatywny 
multiinstrumentalista "Wesół"

Zebrane doświadczenie i umiejętności 
sprawiają że jest to oprawa muzyczna 
każdej imprezy , godna polecenia.
DopasDopasowuje muzykę do klienta tak by 
parkiet nigdy nie zostawał pusty.

www.wesol.com.pl

 Drużba weselny Dj'ing weselny  Zespół muzyczny



... to dla wielu najważniejszy dzień życia. Zatem 
wartozadbać i uwiecznić ten dzień w sposób 
wyjątkowy...Decydując się na współpracę z nami 
możecie być pewni spełnienia Waszych 
najwyższych wymagań. Zajmujemy  się 
fotografią ślubną od lat, a długie 
doświadczeniew branży pdoświadczeniew branży procentuje wysoką 
oceną pracy i satysfakcji Młodych Par.

Dzień Ślubu

Wykonujemy  fotoreportaże ślubne, sesje 
plenerowe w dniu ślubu lub innym.Dodatkowo 
oferujemy najwyższej jakości albumy ślubne, 
prezentacje multimedialne i inne. Zapraszamy 
do osobistego kontaktu w celu zapoznania się 
z naszą szczegółową ofertą dla Młodych Par. 

"Studio-T" Bącal Tadeusz
34-400 Nowy Targ
 Szaflarska 136
Telefony 

+48 722 13 13 13 
+48 18 52 13 944
E-mail: info@bacal.plE-mail: info@bacal.pl

www.tadeusz.bacal.pl



www.studiot.pl

"Studio-T" Bącal Tadeusz
34-400 Nowy Targ
ul. Szaflarska 136 

+48 18 52 13 944, +48 722 13 13 13
info@studiot.pl 

Oferujemy szeroki zakres fotografii lotniczej 
(z lotu ptaka).

Dysponujemy nowoczesnym zdalnie sterowanym 
dronem z możliwością wykonywania zdjęć 
oraz kręcenia filmów w rozdzielczości Full HD. 

Użycie zdalnie sterowanego drona zapewnia 
możliwość różnorodnego uchwycenia budynku, 
a tym samym idealnego przedstawienie 

Państwa obiektu. Dzięki temu zdjęcia można 
wykonywać w porach dnia, również tych 

niedostępnych dla innych urządzeń latających. 
PPosiadamy państwowe uprawnienia do 
wykonywania takich zleceń:  świadectwo 
kwalifikacji operatora bezzałogowego statku 
powietrznego wydawane przez Urząd 

Lotnictwa Cywilnego. 

Przedstaw swój obiekt lub działkę w zupełnie nowej 
perspektywie, z powietrza zawsze 
znajdziemy idealne ujęcie.znajdziemy idealne ujęcie.

FOTOGRAFIA LOTNICZA







kapela-katarina@wp.pl www.kapela-katarina.pl +48 507 677 234
+48 518 849 579

Jesteśmy grupą młodych ludzi kochających 
muzykę, a muzyka góralska to nasza pasja.

Spotkaliśmy się w grudniu 2010 roku aby 
wspólnie pokolędować… i tak już zostało.

Pochodzimy z miejscowości Gilowice na 
Żywiecczyźnie i głownie muzykę tego regionu 
prezentujemy.

W naW naszym repertuarze znajdują się również  
melodie z innych zakątków gór polskich 
i słowackich a także muzyka biesiadna.

Obsługujemy różnego rodzaju imprezy integracyjne, festyny, ogniska, kuligi,wesela, kuligi, itp.

Kapela oferuje:

    przerywniki muzyczne na weselu
    - Oprawa muzyczna podczas wyjścia pary młodej z domu („ogrywka” przy domu 

i podczas błogosławieństwa)
    - oprawa muzyczna ślubu
    - imp    - imprezy dla firm

    - imprezy integracyjne dla grup
    - imprezy okolicznościowe

    - biesiady
    - ogniska

    - kolędowanie

Całość imprez opleciona jest muzyką góralską i biesiadna, zabawami oraz dowcipami.

 

Kapela Katarina



biuro@zne.pl
(+48) 604 447 444 

Wszystkie samochody można wynająć 
z wykwalifikowanym kierowcą.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej, gdzie
można obejrzeć nasze

samochody i ich wyposażenie.

SeSerdeczenie zapraszam

 Obecnie w naszej flocie posiadamy samochody takie jak: 
Mercedes Gazelle (1929r.) - jeden z najpiękniejszych 
samochodów lat 30-tych w kolorze kości słoniowej, 

Chrysler 300 C ze stajni Brabusa - demon szos w kolorze 
srebrny metalic, Lincoln Town Car (10 metrowa limuzyna) 
z wyjątkowym i niepowtarzalnym wnętrzem koloru białego, 

Hummer H2 MonHummer H2 Monster Truck - jedyny w Polsce, 
Porsche Cayenne koloru ciemny grafit oraz 
Porsche Panamera koloru białego.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gammę luksusowych 
samochodów na imprezy okolicznościowe. Do Państwa
dyspozycji oddajemy jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne 
samochody, których nie uświadczą Państwo właściwie nigdzie 
indziej. Obsługujemy wszelakie imprezy, ale przede wszystkim 
wesela oraz śluby, wieczory panieńskie oraz kawalerskie, 
sympozja, zjazdy, ale również transfery z i na lotniska. 
TTo wszystko w oprawie wysokiego standardu oraz luksusu.

www.limuzyny.zne.pl



POLHOTEL APOLLO
Świlcza 147 b
36-072 Świlcza

recepcja@apollo.ipr.pl
(17) 856 03 20
+48 503 148 573

Polhotel "APOLLO" oferuje organizację: wesel, chrzcin, komunii, urodzin, imprez firmowych, szkoleń, 
konferencji, spotkań, itp.

Proponujemy Państwu organizację przyjęcia weselnego w sali, która może pomieścić  do 200 osób, 
wyposażoną w centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną, oświetlenie LED RBG z możliwością wyboru 

7 kolorów oświetlenia dopasowanego do dekoracji.
Skład menu uzgadniamy z Państwem indywidualnie, oferujemy zarówno tradycyjne, jak 

i wyszukane potrawy, z których można wybierać według upodobań.

Ogólny zarys menu:

- 5 gorących dań, 
- zimna płyta, 
- stół wiejski, 

- napoje gorące i zimne bez ograniczeń 
- owoce, 

- szampan na powitanie- szampan na powitanie

W cenie przyjęcia weselnego jest: wynajęcie sali, przygotowanie uzgodnionego menu, obsługę 
kelnerską przystrojenie sali to Państwo wybierają kolor wystroju i podświetlenia, a my wykonujemy.

Polhotel "APOLLO" dla wszystkich gości weselnych oferuje bezpłatny parking, oraz 40 miejsc 
noclegowych z atrakcyjnym rabatem.

W związku z "nowym otwarciem" wolne terminy, atrakcyjna oferta cenowa, super jedzenie. 

Serdecznie Zapraszamy!

www.apollo.ipr.pl



Bigiel Band 
 

W czteroosobowym, profesjonalnym składzie: perkusja, gitara, bas i klawisze, 
gramy dla Was największe przeboje polskie i zagraniczne.

Zawsze na żywo, zawsze na 200%.
Sprawiamy, że nóżki tańczą, rączki klaszczą, a gębusie się śmieją :)

  

Gramy w klubach, pubach, salach balowych, na weselach, studniówkach, 
urodzinach, imprezach sylwestrowych, imprezach firmowych, wszędzie tam, 

gdzie chcecie tańczyć i śpiewać razem z Naszym zespołem.
Do grania podchodzimy rzetelnie i z humorem. 
To w końcu nasz praca, ale za to jaka przyjemna!!!

Jeżeli więc masz "Majteczki w kropeczki ", przy tym "Nie liczysz godzin 
i di dat", "Jesteś szalona" albo "Czerwony jak cegła", to "Za górami za lasami" 

wpadaj na bigiel z Bigiel Band i "Tańcz głupia tańcz", 
i "Całuj mnie", "Póki na to czas"!

 

Zapraszamy do kontaktu, Bigiel Band

+48 605 827 285 
+48 792 248 199 bigielband@gmail.com www.bigielband.pl



www.imprezowabudka.pl
kperchal@gmail.com
+48 692 606 600

Twoi znajomi tego nie zapomną!
Ta fotobudka sprawia, że nawet najwięksi sztywniacy rozkręcają się na imprezie. 
Co więcej: sama robi zwariowane zdjęcia. 
I jeszcze jedno: od razu drukuje je na pamiątkę. 
A do tego wszystkie fotki z imprezy wrzuca do galerii internetowej, do której hasło znasz tylko ty i twoi goście.

FotoBudka rozkręca Twoją imprezę!
ZZaczyna się niepozornie: na miejsce imprezy przywozimy naszą fotobudkę – taką, jak ta na zdjęciu obok. Ustawiamy tło 
w wybranym przez Ciebie kolorze. Dodajemy do niej mnóstwo śmiesznych gadżetów (maski, peruki, kapelusze, wąsy, okulary…).

I zaczyna się zabawa...
Goście Twojej imprezy stają przed budką, naciskają „Start” i automat robi im serię czterech zabawnych zdjęć. Wszyscy goście 
prześcigają się w robieniu zabawnych min i przybieraniu różnych poz. Zabawa jest przednia i o to właśnie chodzi!

Zabawa przy robieniu zdjęć + zabawa przy ich oglądaniu
FotoBudka drukuje odbitki zdjęć natychmiast po ich wykonaniu. Możecie wybrać albo duże zdjęcia (15x10 cm), albo paski po 
4 4 zdjęcia (15x5 cm). Liczba zdjęć w trakcie zabawy jest nielimitowana! Płacisz jedynie za czas, przez który budka jest dostępna na 
Twojej imprezie, a nie za ilość wydrukowanych odbitek!

Na każdą zwariowaną imprezę...
Nie ma nic gorszego, niż sztywna atmosfera w czasie zabawy. Dzięki budce każda zabawa będzie udana – niezależnie od wieku 
uczestników i tego, jak bardzo są rozrywkowi. Dzięki Imprezowej Budce nawet najwięksi ponuracy wstają do zabawy!

...i na pamiątkę wzruszających chwil
W Imprezowej Budce można robić zwariowane fotki, ale można także sfotografować się na pamiątkę np. romantycznej imprezy 
wwalentynkowej czy wesela. W przypadku wesel na bieżąco tworzymy także album ze zdjęciami i wpisami gości. 
To wspaniała pamiątka dla Młodej Pary.

Skorzystaj z naszych pomysłów!
Imprezowa Budka towarzyszyła naszym Klientom podczas bardzo wielu imprez, takich jak: 
- Urodziny (16-tka, 18-tka…) 
- Studniówki, bale szkolne i studenckie 
- Wesela i przyjęcia rodzinne 
- Sylwester i karnawał 
- Imp- Imprezy integracyjne 
- Akcje promocyjne firm (to znakomite narzędzie markengowe) 
- Atrakcja klubów i lokali 
- Eventy na otwarcie 
- Imprezy plenerowe, festyny, pikniki 
- Spotkania z wyjątkowymi osobami 

FotoBudka jest odporna na awarie!
Specjalnie sSpecjalnie skonstruowaliśmy budkę tak, by jej obsługa była dziecinnie łatwa. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, 
a zdjęcia robią się same! Przy automacie przez cały czas obecny jest także nasz pracownik, który dba o to, by 
budka funkcjonowała bez zarzutu – nawet gdy wszyscy uczestnicy imprezy rzucą się, by wykonać zdjęcia, 
a zapewniamy, że właśnie tak to wygląda!

Podsumujmy: co otrzymujesz?
- fotobudka 
- profesjonalne tło (ty wybierasz kolor) 
- śmie- śmieszne kosumy 
- nieograniczona ilość odbitek 
- logo twojej firmy/imprezy na każdym zdjęciu 
- internetowa galeria zdjęć na 30 dni 
- album ze zdjęciami tworzony podczas imprezy 
- dojazd do 20km od Rzeszowa - Działamy na terenie całego woj. Podkarpackiego
- montaż i obsługa 
- mnó- mnóstwo znakomitej zabawy





Zespół Sasfacon tworzy 5 muzyków z okolic 
Nowego Sącza, którzy fascynację różnego rodzaju 
gatunkami muzycznymi przekładają na swoją 

twórczość. Posiadamy bardzo szeroki i różnorodny 
repertuar, który nieustannie poszerzamy przez 
co gwarantujemy, że nasze utwory zaspokoją 
gusta każdego, niezależnie od wieku. Gramy
 mu muzykę tylko i wyłącznie na żywo, 
co stanowi odskocznie od powszechnej 
muzyki dyskotekowej. Zadowolenie klienta 

jest naszym priorytetem.  
Gwarantujemy , że jakość naszych usług w pełni 

Państwa usatysfakcjonuje!

kontakt@sasfacon-band.pl

516 851 067
504 854 872

Nasza oprawa muzyczna podczas uroczystości weselnej może 
rozpocząć się już w domach u Pary Młodej. Wykonujemy 
wówczas tradycyjne marsze weselne, przyśpiewki i melodie 
ludowe. Gramy również w trakcie błogosławieństwa i podczas 
drogi z domów Pary Młodej do Kościoła i domu weselnego. 
Posiadamy w składzie zespołu dróżbę weselnego, jak również 
wykwalifikowanego organistę kościelnego jeśli zaszłaby 
potrpotrzeba zapewnić oprawę muzyczną mszy ślubnej. Wybór 
pierwszego tańca zawsze należy do Państwa Młodych. Jeżeli 
zaproponowanej melodii nie ma w naszym repertuarze,
 jesteśmy w stanie ją opracować. Od lat naszym zwyczajem 
w trakcie trwania przyjęcia weselnego jest wspólne 

biesiadowanie przy stołach, gramy wówczas dobrze znane 
wszystkim melodie biesiadne. Posiadamy szeroki repertuar 
zzarówno polskich jak i zagranicznych piosenek. Repertuar 

dobieramy w zależności od charakteru imprezy, 
jak i preferencji muzycznych klienta.

www.sasfacon-band.pl





VANGUARD 
DO ŚLUBU

Na tą niepowtarzalną i jakże ważną uroczystość jaką 
jest ślub, oferujemy Państwu wyjątkowy samochód.

Proponujemy angielski zabytkowy samochód z 1948 roku marki Standard Vanguard (jedyny egzemplarz w Polsce). 
Reprezentacyjny, dostojny wygląd oraz komfortowe wnętrze, taki samochód uświetni każdą uroczystość.

Nasza oferta dotyczy zarówno ślubów a także innych wszelkiego rodzaju uroczystości.

Zapraszamy

503-081-936vanguard@op.pl www.vanguarddoslubu.republika.pl



Jeśli planujesz wesele i chcesz aby ten dzień był 
dla Ciebie wyjątkowy i niezapomniany a Twoi 
goście długo go wspominali, nasza oferta to coś 
dla Ciebie! Cieszące oko i podniebienie cocktaile 
zachwycą Waszych gości! Oferujemy obsługę 
pod kątem open baru zarówno z drinkami 
alalkoholowymi jak i bezalkoholowymi. Nasza 
karta drinków skomponowana jest w taki 
sposób żeby zadowolić każdego gościa.

Ponadto w naszej ofercie znajdą też Państwo 
pokazy barmańskie w stylu flair w których za 
sprawą latających butelek, shakerów i innego 
sprzętu barmańskiego udowadniamy, że niektóre 
prawa grawitacji nie istnieją. Elementy iluzji oraz 
zapierające dech w piersiach pokazy z otwartym 
ogniem wieńczące cały pokaz uświetnia 

tten wyjątkowy dla Was dzień.
Obsługujemy każdego typu eventy nie tylko 
wesela ale także:bankiety, otwarcia, 

osiemnastki, studniówki, imprezy firmowe 
i wiele innych...

\Xtreme Bar Service
xbs@vp.pl

+48 725 610 876



Widowiskowe show barmańskie

Oprawa barmańska jest niewątpliwie jednym z trendów 
współczesnych czasów spotykana na niemal każdej imprezie 
okolicznościowej. Możemy urozmaicić ją jeszcze bardziej 
o arto artystyczne, jedyne w okolicy solowe show wykonane sztuką 
FLAIR. Czym jest FLAIR- jest to nic innego jak walka z grawitacją 
przy użyciu metalowych, ostrych jak brzytwa shakerów oraz 
latających w powietrzu szklanych butelek.

Obecność na wielu barmańskich eventach pozwoliła na 
stworzenie oryginalnego i niespotykanego scenariuszu 
prprzebiegu kilkunastominutowego występu zsynchronizowanego 
z ciekawą muzyką.

Posiadamy
kilka mobilnych, tapicerowanych barów przystosowanych do 
pracy barmanów 
z wykorzystaniem technologi LED
własne szkło przystosowane do podawania ciekawych cocktaili
monimonitory LCD
Profesjonalny sprzęt barmański
Bez problemu zapewnimy lód do drinków na Twojej imprezie .
Mobilny bar przystosowany do pokazów barmańskich

                                                                 Sprawdź nasze umiejętności

Grupa Barmańska BAR DE PRIX to grupa młodych i pozytywnie 
nastawionych do swojego hobby ludzi, stworzona przez jedyny w Polsce 
DAMSKO- MĘSKI duet barmanów doceniany i nagradzany w wielu 
konkursach barmańskich.

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą stworzoną 
specjalnie dla Państwa.
PrPrzedstawia ona zakres propozycji w oparciu o nasze umiejętności 
budowane przez lata na fundamencie ciężkiej i rzetelnej pracy, której celem 
było pokonywanie własnych słabości, a co za tym idzie - osiągnięcie sta-
dium unikalnej kreatywności na tle konkurencji. Dzięki głębokiej analizie 
potrzeb i oczekiwań stawianych przez naszych dotychczasowych klientów 
jesteśmy gotowi stawić czoła Państwa wymaganiom.

Pełni pasji i zamiłowania do sztuki barmańskiej – Specjalizujemy się
 w organizowaniu profesjonalnej obsługi barmańskiej w stylu klasycznym
 na specjalnie do tego przystosowanych barach oraz przeprowadzaniu
 doskonale przygotowanego SHOW BARMAŃSKIEGO sztuką Flair.

www.bardeprix.plmarkeng@bardeprix.pl +48 889 663 878





www.bee-event.pl

Zajmujemy się również kompleksową organizacją różnego typu przedsięwzięć eventowych.

Dzień Ślubu powinien być jednym z najwspanialszych 
i niezapomnianych momentów w życiu. Aby taki się stał 
a długotrwałe przygotowania, związane z nimi trudy i stres 
nie przysłoniły Wam radości  w tym szczególnym dniu, abyście 

mogli cieszyć się piękną uroczystością i wspaniałym 
niezapomnianym przyjęciem oferujemy Wam naszą pomoc.

    
Holistyczne podejście

Proponujemy Wam wsparcie w kompleksowej organizacji ślubu i wesela, przejmiemy za was 
obowiązki szukania miejsca, pertraktowania najlepszych cen i najwspanialszych atrakcji przy 
zachowaniu waszych oczekiwań i wizji jak ten szczególny dzień ma wyglądać. Pomożemy
 dobrać wam motyw przewodni, dopasować całość wydarzenia tak, aby spełniły się

  Wasze marzenia związane ze ślubem.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej.

Best Event Ever Joanna Złotowska
ul. Braci Mirochnów 2
32-830 Wojnicz
Tel. 513 785 325

kontakt@bee-event.pl





Fotobudka na Twojej 
imprezie!

Z nami zyskujesz:
świetną atrakcję i niezapomnianą
imprezę dla Ciebie i Twoich gości
profesjonalne zdjęcia w zaledwie
kilka sekund
Zdjęcia oprawione w Twoją grafikę,
tekst ctekst czy firmowe logo
unikatowy sposób na reklamę
album ze zdjęciami i wpisami gości
pamiątkę na długie lata

Oferujemy wynajem fotobudki na wesela,
urodziny, rocznice, 18stki, studniówki, 
bale gimnazjalne, bale absolwentów, 
imprezy integracyjne, konferencje, 
imprezy plenerowe, uroczyste gale 
i wiele innych...

Tel. 519 185 533
              /FotobudkaNotofoto



www.efect-przemysl.pl

Skład
Magda (WOKAL)

Bartosz (PERKUSJA, WOKAL)
Piotrek (GITARA ELEKTRYCZNA, WOKAL)

Daniel(INSTRUMENTY KLAWISZOWE, WOKAL)
Darek(GITARA BASOWA)

EFECT BAND
Niziny 

37-716 Orły
Tel. 725 949 434 

Email: kontakt@efect-przemysl.pl





www.jarezytko.pljarezytko@gmail.com +48 696 654 252 
 +48 667 765 667

Folk n’ rockowe brzmienia, harmonia skrzypiec, gitary i perkusji oraz góralski temperament
w nowoczesnej odsłonie – a wszystko to podczas jednego występu. Niemożliwe? Poznaj kwintet Jare Zytko i zobacz jak pasja i umiejętności 

mogą stworzyć niepowtarzalny klimat Twojej imprezy.

Jare Zytko to kapela góralska i zespół weselny w jednym, grający wszelkie standardy muzyki rozrywkowej oraz odpowiednio zaaranżowany folk góralski.

Indywidualne podejście do każdego zlecenia sprawia, że podczas występu zaciera się granica pomiędzy sceną a publiką. 
Wyróżnia nas połączenie nowoczesnej formy występu i tradycji brzmienia.

NaNasza oferta obejmuje m.in. prowadzenie:

- imprez weselnych                     - imprez firmowych
                                                                                 - imprez integracyjnych              - studniówek
                                                                                 - koncertów                                  - dancingów

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dwujęzyczność - jako  nieliczni oferujemy oprawę imprez w dwóch językach: polskim i angielskim.
Indywidualne podejście – niestandardowe występy to nasza specjalność. Zrealizujemy każdy niecodzienny pomysł,

 podp podpowiemy jak dobrać oprawę muzyczną do uroczystości spełniając oczekiwania Twoje i Twoich gości.
Różnorodność – gramy na skrzypcach, gitarze basowej i elektrycznej, instrumentach klawiszowych oraz na perkusji. 

Eksperymentujemy  z  muzyką lub stawiamy na lubiane standardy.
Wygoda – dojeżdżamy w każdy zakątek Polski. Jesteśmy elastyczni i mobilni.

Profesjonalizm – gramy zawodowo, a jednocześnie z pasją.  Muzyka to nasze alter ego.
Pasja – zainteresowanie kulturą góralską i zamiłowanie do muzyki było bodźcemdo założenia zespołu. Żyjemy tym co robimy!



Wynajmę na wesela oraz imprezy okolicznosciowe 

Atrakcyjna oferta cenowa

Bańki mydlaneBańki mydlaneBańki mydlane

Ciężki dymCiężki dymCiężki dym

Fontanny alkoholoweFontanny alkoholoweFontanny alkoholowe

Fontanny czekoladoweFontanny czekoladoweFontanny czekoladowe



Carving
Artystyczne rzeźby 
w warzywach i owocach

- wycinanie twarzy,napisów, 
logo i kwiatów

- dekoracje na stoły weselne, komunijne

- dekoracje imprez okolicznościowych

- kosze urodzinowe, ślubne i na inne okazje

Proffesional

Jakub Raczek
tel . 511 514 177

email. Janus247@o2.pl
Młynne 247



www.rcfotografiaslubna.pl

Od wielu lat zajmuję się fotografią. Bogate doświad-
czenie zdobyłem wykonując m.in. liczne reportaże dla 
prasy, realizując komercyjne projekty reklamowe. 
Moje prace znajdą Państwo także, w albumach przy-
rodniczych oraz czasopismach branżowych.

Lubię patrzeć na świat przez wizjer aparatu i zamykać 
w nim najciekawsze momenty i emocje. Fotografia 
ślubna daje niepowtarzalne okazje do przebywania w 
sercu wydarzeń, tak ważnych dla dwojga ludzi. 
Szukam scen ponadczasowych, chcę żeby moje zdję-
cia mówiły bez słów.

Serdecznie zapraszam zapoznania się z moja ofertą.

Każde zlecenie jest dla mnie unikalne, każda Para jest dla mnie wyjątkowa. To, co się nie 
zmienia, to moje zaangażowanie oraz entuzjazm. W trakcie pracy stosuję nowoczesne, 
zróżnicowanetechniki fotograficzne dla uzyskania jak najlepszego efektu.

Reportaż ślubny —  Oddaję Państwu zwarty, dynamiczny reportaż ślubny, o naturalnej 
kolorystyce, z zachowaniem nastroju fotografowanej uroczystości.

Plener ślubny — podczas wykonywania zdjęć plenerowych stawiam na kreatywną 
fotografię portretową. Proponuję ponadczasowe, spokojne portrety jak i szalone, 
eekspresyjne ujęcia. 

Rezultat — zazwyczaj zdjęcia ślubne otrzymują Państwo w dwóch albumach, osobno 
reportaż i plener. 

Miejsce — bez ograniczeń. Przeważnie fotografuję w Krakowie, Katowicach, Bielsku, 
Kalwarii, Wieliczce.

Koszt — cena jest ustalana indywidualnie, zależy od Państwa wymagań. 
W sprawie terminów i wyliczenia kosztów proszę o kontakt.

+48 608 447 472info@rcfotografiaslubna.pl



Zespół muzyczny

Zespół muzyczny Waterloo - to zespół muzyczny z Rzeszowa, zapewniający Państwu udaną zabawę 
na wszelkich uroczystościach. Szeroki repertuar muzyczny, liczne zabawy oraz fachowe prowadzenie 

(konferansjerka) to nasze główne atuty, których nie może zabraknąć na udanej imprezie.

Zespół Waterloo nie tylko na wesele, biesiady, ale także sylwester, urodziny, imieniny czy dancing. 
Staramy się reprezentować wysoki poziom muzyczno-wokalny dobierając nowoczesne brzmienia

 i a i aranżacje. Stosujemy nowe technologie jeśli chodzi o instrumenty jak i nagłośnienie, dodatkowe efekty, 
wszystko to razem daje podstawę dla państwa udanej zabawy.

Gwarancja udanej zabawy 

Janusz-instr. klawiszowe ukończył szkołę 
muzyczną I i II stopnia oraz szkołę Organistowską. Już 
w szkole Podstawowej akompaniował we wszystkich 
szkolnych uroczystościach.Posiada spore doświadczenie 

w branży weselnej, jego ulubiony klasyczny
 utwór to Marsz Turecki  W.A Mozarta

 

Michalina-wokalistka,śpiewa od 10 lat 
laureatka wielu ogólnopolskich konkursów 

i przeglądów piosenki.

Justyna - sax . z wykształcenia  pedagog. Ukończyła szkolę 
muzyczna II stopnia w zakresie gry na saksofonie , posiada 
wieloletni staż w branży  muzyczno -weselnej. Muzyka to 
jej pasja,  którą stosuje w czynnym muzykowaniu.

 

Tadeusz -trąbka, oraz instrumenty strunowe, jego 
pasją jest muzyka rozrywkowa i jazz.  Wprowadza 
do zespołu oryginalny sposób na wykonywane 

utwory. Jego ulubionym kawałkiem 
jest " Besame Mucho”

www.zespolweselny.rzeszow.pl

zespolwaterloo@wp.pl +48 796 137 828

Waterloo



THE SECRET BAND to zespół z  doświadczeniem 
scenicznym. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny 
repertuar, który stale poszerzamy. Gramy zarówno 
utwory z minionych lat jak i aktualne przeboje. 

Muzyka wykonywana 100% na żywo.
 

Obsługujemy: 
 

- wesela
- zabawy
- festyny

- imprezy okolicznościowe
- - studniówki itp.

 
Możliwość prowadzenia do kościoła, 
oferujemy również zagranie AVE MARIA 
w kościele na instrumencie smyczkowym.

www.zespolsecret.pl

Damian 601 365 331 
Staszek 692 248 935 
Rafał 888 567 831

info@zespolsecret.pl





Jesteśmy młodymi ludźmi, dzięki czemu przygotowujemy aranże najnowszych utworów 
rozrywkowych czy klasyczych oraz tworzymy własne interpretacje mniej lub bardziej 
znanych polskich i zagranicznych utworów. Zajmujemy się oprawą muzyczną wielu 
imprez okolicznościowych od wesel, bankietów, po festyny. Charakteryzujemy się 
bogatym repertuarem, wieloletnim doświadczeniem oraz wysokiej klasy sprzętem.

TTym, co wyróżnia zespół „WYMIATACZE” od innych zespołów muzycznych jest to, że 
wkładamy dużo serca w to, co robimy! Muzyką żyjemy, kochamy muzykę, tworzymy 

muzykę. Dzięki temu nasze wspólne spotkanie pozostanie 
dla Państwa niezapomnianym przeżyciem.

W przypadku wesel zapewniamy na życzenie oprawę muzyczną 
tzw. MARSZY WESELNYCH (perkusja, akordeon, saksofon, trąbka ).

Działamy na terenie województwa podkarpackiego oraz małopolskiego.

Dzięki Dzięki współpracy z Agencją Reklamy osFlake mają Państwo możliwość zamówienia
 zaproszeń weselnych w atrakcyjnych cenach.

zespol@wymiatacze.eu www.wymiatacze.eu

Obsługujemy takie imprezy jak:

wesela
bankiety
festyny
studniówki

bale sylwestrowe
inne impinne imprezy okolicznosciowe

Dodatkowo zapewniamy:

własny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
prowadzenie imprez – konferansjerka

własny transport

+48 697 552 600
+48 603 458 781
+48 607 140 716

Zespół muzyczny

WYMIATACZE



Classic Cars
www.classiccars.manifo.com

F.U. "CLASSIC CARS"
Przewozy okazjonalne
Paweł Wiejowski

Tel. 509297972 lub 134465837
e-mail: pawel.wiejowski@wp.pl

COBRA SHELBY 427 

Cadillac de Ville  Classic 1966

Typowy Show Car roadster, cabrio.
Wierna replika COBRY SHELBY 427 roadster cabrio. 
Samochód dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach, prezentuje się znakomicie i budzi 
ogólny podziw. Dzwięk silnika oddaje w pełni 

chacharakter i styl tego sportowego samochodu. Cobra 
jest uczestnikiem wielu sesji zdjęciowych i pokazów. 

Samochód prowadzi Pan Młody!!!
Istnieje również możliwość wynajmu samochodu 

do reklamy, sesji zdjęciowej, teledysku

W tym jedynym i niepowtarzalnym dniu piękny 
zabytkowy Cadillac de Ville z 1966 roku, przeniesie Was 
w wyjątkowy klimat lat 60-tych ubiegłego stulecia.

Cadillac de Ville jest synonimem presżu i luksusu 
tamtych lat. Samochód Elvisa Presleya i Marilyn 
Monroe. Ten 6 osobowy amerykański krążownik 
pprodukowany w tych latach dla specjalnej klienteli 
posiada bardzo bogate, luksusowe wyposażenie: 
skórzaną tapicerkę, klimatyzację, pełną elektrykę, 
silnik 7.0 V8 345KM i jest w 100% oryginalny.



www.baranow.com.pl

(+ 48 15) 811 80 39, wew. 128 lub 440rezerwacje@arp.com.pl

Dzień ślubu to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w naszym życiu. Proponujemy Państwu spędzenie 
tych niepowtarzalnych chwil w niezwykłym 
XVI-sto wiecznym zamku.

Oferujemy profesjonalne usługi, dzięki którym ślub 
oraz przyjęcie weselne będą niepowtarzalne, wzbudzą 
podziw gości i na długo pozostaną w pamięci i w sercu.podziw gości i na długo pozostaną w pamięci i w sercu.

Podejmiemy się realizacji najbardziej oryginalnych 
pomysłów, oferując przy tym:

ceremonię ślubną w secesyjnej kaplicy zamkowej
przyjęcie weselne: na Tarasie Północnym lub 
dziedzińcu zamkowym (dodatkowa opłata), 
w Restauracji Magnackiej, w salach historycznych 
(dodatkowa opłata)(dodatkowa opłata)
profesjonalną obsługę
wykwintne dania, bogate menu
zachwycające dekoracje kwiatowe
80 miejsc noclegowych w zamku oraz hotelu***
bogaty program artystyczny z udziałem rycerzy
atrakcyjne ceny za nocleg dla gości weselnych
zniżki dla najmłodszych uczestników przyjęciazniżki dla najmłodszych uczestników przyjęcia
sesję fotograficzną w historycznych wnętrzach 
oraz w pięknym parku
bezpieczny parking
organizujemy również wyjątkowe zaręczyny 
oraz wieczory panieńskie i kawalerskie

Zamek w Baranowie 
Sandomierskim



www.wedding-day.eubiuro@wedding-day.eu
+48 785-058-831

Nasze profesjonalne usługi pozwolą Państwu 
w pełni skoncentrować się na samej zabawie 
i odciążyć Państwa od wszystkich technicznych 
aspektów jej organizacji. Duże doświadczenie 
gwarantuje iż współpraca firmą Wedding Day 
przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, dlatego 
jesteśmy polecani przez naszych klientów.

Firma Wedding Day zajmuje się  kompleksową organizacją 
imprez okolicznościowych. Dzięki znajomości branży oraz 
ścisłej współpracy z Domami Weselnymi, Restauracjami, 
Kościołami, Fotografami, Kosmetyczkami i innymi Firmami.  
Oferujemy Państwu profesjonalne usługi dostosowane do 
potrzeb każdego klienta. Nasza Firma prowadzi szeroki 
zakres usług związany z każdą uroczystością.
Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego 
zlecenia. Służymy dobrą radą popartą doświadczeniem.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą .

O Nas



Gramy muzykę tylko i wyłącznie na żywo(bez dyskietek
 i podkładów). Posiadamy tylko i wyłącznie męski wokal.

Posiadamy bogaty repertuar który cały czas poszerzamy. 
W naszym repertuarze znajdują się głównie piosenki 
biesiadne, góralskie, disco polo, a także najnowsze hity. 
Do każdej z imprez podchodzimy indywidualnie i jesteśmy 
ototwarci na wszelkiego rodzaju sugese z Państwa strony. 
Zawsze wkładamy dużo serca w to co robimy aby każda 
impreza z nami została na długo w pamięci gości.

zespol_galaxis@interia.pl
+48 537 544 577
+48 880 037 282
+48 886 194 106

Galaxis Music Band

Zespół Galaxis to 6-cio osobowa grupa młodych 
utalentowanych muzyków. Obsługujemy imprezy 
okolicznościowe takie jak: wesela, zabawy, imprezy 

plenerowe, bankiety itp.
W skład zespołu wchodzą:

Łukasz - wokal
Piotr - inPiotr - instrumenty klawiszowe, akordeon
Jacek - trąbka, gitara elektryczna

Łukasz - saksofon tenorowy/ altowy, inst. klawiszowe, wokal
Wojtek - gitara basowa, akordeon

Mateusz - instrumenty perkusyjne, wokal


