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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



WIELKOPOLSKI MAGAZYN
WESELNY

Wielkopolski 
Katalog Weselny

Hotel Fenix

Amerykańskie klasyki do ślubu

4. Hotel Twardowski
5. Fotobudka Im Design
6. Adam Hologa - barman
7. NO i CO
8. Amerykańskie klasyki do ślubu
9. Hotel Fenix
10. Fot10. Fotograf Hubert Brzostek
11. Auta do ślubu - Patuszka
12. DJ na imprezę
13. Konvex
14. Tomasz Długosz
15. Speed Foto-Fotobudka



Wymarzone wesele 

www.hoteltwardowski.pl



www.foto-budka.com.pl

FOTOBUDKA

START

NIEOGRANICZONA.

VIDEO: 



Obsługa: wesel, targów, bankietów oraz imprez okolicznościowych
Pokazy barmańskie flair oraz molekularne,
Imprezy integracyjne,team bulding, consulng,

Posiadamy własny sprzęt (najwyższej klasy) oraz mobilne bary,
Pracuje z nas najbardzij wykfalifikowana kadra barmańska.

KIELISZKI COCKTAILOWE | KIELISZKI PACO GRANDE | SZKLANECZKI OLD FASHIONED ORAZ HIGBALL

www.molekularne.pl
adamhologa@wp.pl

Adam Hołoga
503-390-390, 883-990-491



http://kucharskimusic.pl/
http://facebook.com/KUCHARSKIMUSIC


Zapraszamy na naszą stronę: www.klasykdoslubu.pl

Witamy Serdecznie!
OferujeOferujemy Państwu wynajem pięknych stylowych samochodów na Wesele, 
Ślub, Sesję Zdjęciową. Na te wyjątkowe chwile klasyczne samochody, które 
sprawią w tym najważniejszym dniu życia, że będzie on dla Was jeszcze 
piękniejszy. Samochód weselny do zdjęć, to wyjątkowy, efektowny, 
klasyczny – sposób na wykorzystanie samochodów które znajdziecie 
państwo w naszej ofercie. Są to bardzo rzadko spotykane modele w 
naszym kraju, co jeszcze bardziej podkreśli wagę uroczystości.

Oferta wynajęcia 
aut do Ślubu

Obsługujemy również województwa: 
DOLNOŚLĄSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE.

www.klasykdoslubu.pl



Hotel Feniks*** to nowoczesny obiekt hotelowy  
położony w centrum Gniezna, oddany do użytku w 

2012 roku.
Hotel łączy w sobie dobry styl, nowoczesność i luksus. 
Do Państwa dyspozycji oddajemy 22 komfortowo 
urządzone pokoje typu standard, studio oraz 
aparapartament, duży monitorowany parking dla 

gości hotelowych, restaurację oraz salę konferencyjną.

ul. Wrzesińska 18
62-200 Gniezno

e-mail: recepcja@hotel-feniks.pl
e-mail: hotel@hotel-feniks.pl

Tel.:  61 477 97 65 
fax.:  61 424 50 0

www.hotel-feniks.pl

Restauracja w sposób szczególny  zorganizuje dla 
Młodej Pary ten wyjątkowy dzień jakim jest Wesele.
Menu dostosujemy do Państwa indywidualnych 
oczekiwań, gustów i możliwości finansowych, 
dekoracją sali zajmie się profesjonalny dekorator.
Restauracja o powierzchni 450m² składa się z dwóch 
niezależnych pomieszczeń /200m² i 250m²/, 

prprzedzielonych mobilną, dźwiękoszczelną ścianką 
,mogąca zorganizować przyjęcie na ok. 150 osób.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, 
pomagamy w zorganizowaniu dodatkowych atrakcji 

wieczoru, oprawy muzycznej i fotografa.
 

Hotel Feniks nowożeńcom zapewnia:
- apar- apartament,

- 15% zniżki na uroczystość Chrztu Dziecka,
- w rocznicę zaślubin  romantyczną kolację przy blasku 

świec,
- niespodziankę



www.fotobrzostek.pl
fotografia@fotobrzostek.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA POZNAŃ I NIE TYLKO

Fotografia slubna Poznań i nie tylko - Dzięki mojemu doświadczeniu, indywidualnego podejścia do osób, 
pomysłowości i zaangażowania w to co robię. Wasze zdjęcia i uchwycone momenty w tym dniu będą dla Was 
wspaniałą pamiątką.

Jeżeli podobają się Państwu moje zdjęcia i to co robię, indywidualne podejście, oryginalnośc, łatwość 
nawiązywania kontaktów to zapraszam do współpracy firmy i osoby prywatne.

PPosiadam stosowne zezwolenie wydane przez Kurię na fotografowanie w obiektach sakralnych podczas 
obrzędów liturgicznych.

Profesjonalizm i gwarancja jakości, nietypowe albumy robione na zamówienie i  sesje plenerowe nad morzem i 
w górach lub poza granicami kraju. Zdjęcia wykonuję bez użycia lampy błyskowej.Zapraszam na 

www.fotobrzostek.pl

Tel.: 600 216 455





 djnakazdaimpreze@gmail.com

 DJ TEAM to wspaniały duet – DJ i WODZIREJ.

DJ TEAM doskonale sprawdzi się na Waszym weselu, urodzinach, 
jubileuszach czy innych imprezach okolicznościowych.

Repertuar dobieramy odpowiednio do uroczystości. Gramy muzykę lat 70’ 80’ 
90’, nowości, biesiadę, polki i czego tylko dusza zapragnie.

Na każdą imprezę repertuar dobieramy indywidualnie.

PPosiadamy wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający oraz oświetlenie, 
które oczaruje każdego z Gości.

Zapraszamy do kontaktu.
„Dziękuję za wspaniałą 
imprezę, goście byli 

 zachwyceni. Polecam wszystkim, 
którzy chcą żeby ich 
impreza była udana. ;) ” 

„Jesteście najlepsi!!!! 
Napewno jeszcze sie spotkamy !!!!”Napewno jeszcze sie spotkamy !!!!”

„Najlepszy DJ 
w całym Poznaniu. 
Zespół zapewnił moim 
gościom wspaniałą zabawę 
przez całą noc, wszyscy 

zarówno starsi jak i młodsi byli 
zachwyceni. Szczerze polecam zachwyceni. Szczerze polecam 

Dj Team Poznań na każdą imprezę”

www.djteampoznan.wix.com

512-357-203



Zespół Konvex istnieje od 2002 roku świadcząc 
profesjonalną oprawę muzyczną imprez 
okolicznościowych tj. uroczystości weselne, 
studniówki, dancingi, wszelkiego rodzaju bale, 

18-stki, koncerty charytatywne, 
imprezy plenerowe, i wiele innych. 

GGramy utwory poczynając od lat 50,60,70 oraz 
80 po najnowsze hity z list przebojów.

Dysponujemy profesjonalnym nagłośnieniem 
oraz oświetleniem scenicznym co daje nam 
jeszcze wiekszą frajdę podczas występu. 
Gramy na terenie calej Polski, dojedziemy 

w każde miejsce gdzie zostaniemy zaproszeni :) 
DDysponujemy własnym transportem. 
Zapraszamy do współpracy.

Konvex
              profesjonalna oprawa muzyczna

www.konvex.com.pl

Kontakt
telefon: (63) 222 17 32 
+48 663 220 768

(prosimy o kontakt telefoniczny w 
godz. 8-21)

e-mail : konvex@wp.pl



SOMEONE LIKE YOU VALERIE



Adres
Fotobudka Poznań 
Makine sp. z o.o.
ul. Baraniaka 88E/F
61-131 Poznań

Zapraszamy!

Kontakt
tel. +48 668 398 339
mail: kontakt@speedphoto.pl

Oferujemy wynajem urządzeń typu fotobudka, które fotografują 
użytkowników z dawką emocji. Na początku prosimy o dekorację głowy 
gadżetami z naszego kosza, ale nie jest to konieczne. Dotknięcie napisu 
START na dotykowym ekranie rozpoczyna serię kilku spontanicznych 
zdjęć. Po wykonaniu, zdjęcia można publikować na portalach 

społecznościowspołecznościowych, dekorować gotową grafiką, wysyłać cyfrowe 
kopie, a przede wszystkim wydrukować prosto do rąk w 15 sekund!
SpeedPhoto foto budka dodaje czynnik rozrywki na każdym wydarzeniu. 
Ekscytuje osoby w różnym wieku, rodziny, pracowników, czy znajomych 
w dobrym nastroju. Przy dobrej zabawie następuje produkcja 
trwałych pamiątek, do których się często wraca: fajnych zdjęć.


