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Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę ﬁrmy „Fun Events”.
Zajmujemy się obsługą oraz organizacją imprez plenerowych, eventów
ﬁrmowych, integracujnych oraz imprez okolicznościowych takich jak wesela,
wieczory kawalerskie i panieńskie, 18-tki, kinderbale, komunie etc.
Zbliża się okres wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie nam
niezmiernie miło, jeśli będziemy mogli pomóc Państwu w organizacji udanej
imprezy. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się dostarczyć
uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.
Nasza ﬁrma oferuje usługi w pięciu głównych obszarach działalności
1.

2.
3.
4.

IMPREZY PLENEROWE
Obsługa rekreacyjna – Wesołe miasteczko + mała gastronomia
Kompleksowa organizacja imprezy
IMPREZY FIRMOWE
IMPREZY INTEGRACYJNE, TEMATYCZNE
ROZGRYWKI BUBBLE FOOTBALL
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IMPREZY PLENEROWE
Firma Fun Events pomoże Państwu w zorganizowaniu atrakcji podczas dni
miast i gmin, pikników, festynów, dożynek oraz innych imprez plenerowych.
W naszych działaniach stawiamy na rzetelność oraz otwarcie na potrzeby
naszych Kontrahentów. Jeśli szukają Państwo odpowiedzialnego a zarazem
kreatywnego partnera, który będzie Wam towarzyszyć podczas tego typu imprez
– ta oferta jest właśnie dla Państwa.

Obsługa rekreacyjna – Wesołe miasteczko + mała gastronomia
W zakresie obsługi imprez plenerowych oferujemy Państwu pełną obsługę
rekreacyjną w skład której wchodzi Dmuchane Wesołe Miasteczko oraz mała
gastronomia.
Nasze Dmuchane Miasteczko składa się z wielu różnorodnych oraz bardzo
lubianych przez dzieci i młodzież atrakcji takich jak kule wodne, dmuchane
zjeżdżalnie, tory przeszkód, place zabaw, skakańce, urządzenia do rywalizacji czy
zupełna nowość i rzadko spotykane kule Bumper Ball. Nad całością zawsze
czuwają przeszkoleni pracownicy.
Podczas imprezy prowadzimy zarówno sprzedaż biletową, jak również
istnieje możliwość wynajęcia naszych atrakcji i opłacenie ich z góry.
W pierwszej opcji uczestnik opłaca sobie możliwość korzystania z atrakcji. W
drugiej opcji uczestnicy bawią się za darmo.
W skład naszej małej gastronomii wchodzi m.in. popularna na festynach
wata cukrowa, Jazzy Chips czyli zakręcona frytka, Popcorn czy słodka gotowana
kukurydza.
Kompleksowa organizacja imprezy
Proponujemy Państwu także zorganizowanie całego festynu w
uzgodnionym zakresie.
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Poza zapewnieniem obsługi rekreacyjnej w postaci Wesołego Miasteczka i małej
gastronomii możemy wspomóc lub wyręczyć organizatora w załatwianiu
kluczowych punktów każdej imprezy takich jak:

Sprzedaż
alkoholi

Sprzedaż
lodów

i napojów
bezalkoholowych

Przeprowadzanie
zawodów
sportowych

Nagłośnienie

Namioty
festynowe
wraz ławami,
siedziskami,
podestami,

Obsługa
konferansjerska

Sprzedaż
zabawek

Gastronomia

Zespoły
muzyczne

oświetleniem

Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi ﬁrmami działającymi w wyżej
wymienionych branżach, dzięki czemu możemy zaproponować Państwu obsługę
na wysokim poziomie w przystępnych cenach.
Zlecenia nam tych obowiązków pozwoli organizatorom na zaoszczędzenie
sporej ilości czasów, a często także nerwów...
W rozdziale Katalog atrakcji mogą Państwo dokładniej zapoznać się z
oferowanymi przez naszą ﬁrmę atrakcjami.

IMPREZY FIRMOWE
Imprezy ﬁrmowe to w ostatnim czasie bardzo popularny sposób na
budowanie pozytywnych relacji wewnątrz ﬁrmy. Mogą one przybierać różne
formy: eventy teambulding, pikniki, projekty integracyjne, gry scenariuszowe,
szkolenia, konferencje lub wyjazdy typu incentive. Wykorzystując naszą
kreatywność stworzymy niepowtarzalną i fantastyczną imprezę. Zapraszamy do
zapoznania się z naszą ofertą.
Organizacja komfortowych i satysfakcjonujących spotkań biznesowych,
szkoleń, programów lojalnościowych czy różnego rodzaju ﬁrmowych eventów nie
jest łatwa, bowiem wymaga odpowiedniego zaangażowania, ustalenia
szczegółowego planu działania i dużej ilości czasu. Organizacja tego rodzaju
imprez musi mieć swój cel, którego ustalenie jest najważniejsze i pozwala na
stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich uczestników.
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Ambicją naszej ﬁrmy jest wpomóc Państwa ﬁrmę w realizacji tych przedsięwzięć.
Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie, kreatywność, czas i
staranność. Wszystko przekłada się na zrealizowanie udanego projektu, który na
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Team

Pikniki

Konferencje

Imprezy

Building

ﬁrmowe

i szkolenia

typu Incentive

Team Building
Imprezy integracyjne doskonały sposób na budowanie pozytywnych relacji
pomiędzy uczestnikami, które następnie przekładają się na efektywność i dobrą
atmosferę w pracy. Najczęściej mają charakter motywacyjny, rekreacyjny lub
szkoleniowy. Wykorzystując nasze doświadczenie w organizacji tego rodzaju
zajęć stworzymy niepowtarzalną i fantastyczną imprezę, która przyniesie
zakładany efekt i sprawi, że uczestnicy będą bardziej zintegrowani, zmotywowani
do dalszych działań w ﬁrmie i życiu codziennym, a jednocześnie będą bardziej
utożsamiać się ze swoim pracodawcą.
Mnogość scenariuszów jest bardzo duża, od gier terenowych, rozgrywek
rekreacyjno-sportowych typu Bubble Football przez dreszczyk emocji na polu
paintballowym, czy spływie kajakowym po prawdziwy zew przygody survivalowej.

Pikniki ﬁrmowe
Pikniki ﬁrmowe do doskonały sposób na zintegrowanie zespołu. W
wydarzeniach takich zazwyczaj biorą udział nie tylko pracownicy ﬁrmy, ale także
ich rodziny. Sprawia to, że buduje się poczucie jedności w ﬁrmie, wzrastają
morale, a współpracownicy czują, się w ﬁrmie jak w dużej rodzinie.
Pikniki ﬁrmowe to możliwość wspólnego przeżywania fenomenalnych
przygód, poznawania współpracowników z zupełnie innej strony oraz
efektywnego budowania wzajemnego zaufania. Są niezwykle ciekawą i
przynoszącą wiele korzyści propozycją dla biznesu.
Poza zorganizowaniem czasu dorosłym oferujemy atrakcje dla
najmłodszych, w postaci dmuchanych placów zabaw, zjeżdżalni, zabawy z
animatorem i innych atrakcji rekreacyjnych.
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Konferencje i Szkolenia
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usłuch w zakresie
organizacji wszelkiego rodzaju konferencji, szkoleń, kursów dla ﬁrm. Zapewniamy
najlepsze sale konferencyjne, hotele, sprzęt audio-wizualny, a także ciekawe
zagospodarowanie czasu wolnego.
Organizujemy zarówno eventy jedno jak i kilku dniowe, stacjonarne lub też
w wybranych, atrakcyjnych lokalizacjach w kraju lub za granicą.
Klienci decydujący się na powierzenie nam organizacji konferencji mogą być
całkowicie spokojni o jej organizację. Zatroszczymy się o jej właściwy przebieg –
włącznie z przyjęciem uczestników, zapewnieniem im pełnego wyżywienia oraz
noclegu.
Pragniemy również podkreślić, iż jako prężnie rozwijająca się ﬁrma jesteśmy
otwarci na realizację innych działań. Cechuje nas duża elastyczność i otwartość
na potrzeby Klienta.
Imprezy typu Incentive
Czym jest Incentive?
Incentive to nic innego jak wyjazdy integracyjno-motywacyjne dla
pracowników, wspólników, kontrahentów biznesowych.
Jest to
jedna z najefektywniejszych form motywacyjnych.
Pod pojęciem tym mieszczą się zarówno krótkie, krajowe wyjazdy, jak i
dalekie egzotyczne wojaże, które w przyszłości wspominać będziemy jako
przygodę życia.
Obecnie co raz więcej pracodawców zaczyna doceniać ten rodzaj
motywacji swojego zespołu. Wiąże się to ze wzrostem świadomości w zakresie
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pracodawcy dochodzą bowiem do wniosku, iż
zdecydowanie bardziej kalkuluje się inwestować w rozwój kadry, ich integrację z
ﬁrmą niż okresowo wymieniać zmęczonych i wypalonych zawodowo
pracowników, co wiąże się z dużymi nakładami na szkolenia nowych.
W tej dziedzinie cechuje nas duża elastyczność. Jestesmy otwarci na
potrzeby i pomysły naszych Klientów. Wspólnie możemy zaplanować i
zrealizować każdy możliwy scenariusz.
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IMPREZY INTEGRACYJNE, TEMATYCZNE
Proponujemy Państwu kompleksową organizację różnego typu imprez takich jak:

Wesela
Wieczory
kawalerskie,
panieńskie

Urodziny
Zabawy
sylwestrowe,
andrzejkowe

itp.

Kinderbale

Imprezy integracyjne to doskonały sposób na świetną i niezapomnianą przygodę
w gronie znajomych. W tej kwestii cechuje nas elastyczność i pełne otwarcie na
indywidualne potrzeby klienta. Mnogość scenariuszy jest bardzo szeroka. Z
przyjemnością zrealizujemy Wasze pomysły, doradzimy, przedstawimy nasze
propozycje.
Pragniesz zorganizować wieczór kawalerski bądź panieński?
Zgłoś się do nas, sprawimy, że ten wieczór na długo pozostanie w Waszej
pamięci. Realizujemy przeróżne scenariusze, od imprez w plenerze, przy ognisku,
zabawę na polu paintballowym, spływy kajakowe, po kontrolowane porwania,
clubbing i inne szalone pomysły.
Planujecie wesele, ale brakuje Wam czasu na załatwianie wszystkich
niezbędnych formalności?
Z przyjemnością pomożemy w zorganizowaniu zespołu muzycznego,
konferansjera, animatora dla dzieci, limuzyny, kwiatów, ciast, fotografa,
kamerzysty czy atrakcji dodatkowych jak np. pokaz tańca z ogniem.
Współpracujemy z wieloma doświadczonymi w tych dziedzinach
podmiotami, dzięki czemu możemy pomóc zaoszczędzić Wam wiele cennego
czasu i stresów.
Pragniesz zorganizować niezapomniane urodziny lub kinderbal dla swojej
pociechy?
Dzięki naszym atrakcjom rekreacyjnym jak na przykład dmuchana
zjeżdżalnia czy dmuchany plac zabaw, dzieci będą miały zapewnioną doskonałą
zabawę.
Z kompletną ofertą naszych atrakcji, można się zapoznać w rozdziale Katalog
atrakcji.
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ROZGRYWKI BUBBLE FOOTBALL
Czym jest Bubble Football?
Bubble Football, Bubble Soccer, Bumper Ball, Crash Ball - różne nazwy tej samej genialnej
rozrywki, nowej dyscypliny sportu. Piłka nożna w zupełnie nowym - odjechanym wydaniu.
Bubble Football to dyscyplina szalona,
absolutnie nieprzewidywalna, dostarczająca
niesamowitych wrażeń! Wchodzisz w dmuchaną
kulę i nie straszne Ci są upadki, zderzenia i akrobacje.
Faule? To nie tutaj ;)
Umówmy się - liczba zdobytych
bramek nie jest tutaj celem samym w
sobie, raczej miłym dodatkiem. Walka o piłkę
i zderzanie się z przeciwnikiem - to jest to !!!
Więcej informacji, zdjęć i ﬁlmów z Bubble
Football znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.OpolskaLigaFirm.pl oraz na
Facebooku.
Dla kogo?
Odpowiedź jest prosta. Prawie dla każdego.
W praktyce w Bubble Football może grać każdy, kto jest w stanie ubrać kulę. Szacowany
przedział wiekowy: 13 - 113 lat. Przedział wagowy: 40 - 110 kg.
Czy Bubble Football jest dyscypliną bezpieczną?
Rozrywka ta jest zdecydowanie bardziej bezpieczna niż tradycyjna piłka nożna. Miękka
osłona jaką jest piłka sprawia, że każde zderzenie, każdy kontakt z przeciwnikiem jest doskonale
zamortyzowany, dzięki czemu wszelkie upadki są bezbolesne.
Gdzie można zagrać?
Możliwości są tutaj szerokie. Ważne jest tylko, aby nawierzchnia była pozbawiona
ostrych, bardzo szorstkich elementów, które mogą uszkodzić kule. Zagrać możemy zatem na:
> Trawiastym boisku piłkarskim
> Boisku ze sztuczną trawą (np. Orliki)
> Hali sportowej
> Na plaży/piasku
> Na każdym skrawku zadbanej, pozbawionej
ostrych kamieni trawy
> Na śniegu! (polecamy - niezły odjazd) ;)

Po ilu gramy?
Optymalna liczba graczy to 4x4, ale nie jesteśmy tutaj w żaden sposób ograniczeni.
Można grać zarówno 2x2, 3x3, jak i większą ilością zawodników. Czas gry dostosowujemy do
liczby uczestników zabawy.
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Ceny
Ostateczna cena zawsze ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości
uczestników, czasu trwania, oraz miejsca rozgrywki.
Poniżej przedstawiamy cennik poglądowy:

Co zapewniamy?
1. Miejsce do gry
> Rezerwujemy boisko/halę w dogodnej lokalizacji
> Jeśli macie swoje miejsce, to dojeżdżamy
2. Sprzęt
> Komplet kul Bumper Ball
> Piłkę do gry
> Jeśli jest potrzeba to także bramki
> Narzutki lub koszulki
3. Sędziowanie oraz instruktaż
> Przed meczem poinformujemy jak korzystać z piłek
> Przedstawimy zasady gry (tych nie ma zbyt wiele)
> Nad przebiegiem meczu czuwa absolutnie nieprzekupny sędzia
4. Świetny sposób na:
> Urozmaicenie treningu
> Doskonałą zabawę ze znajomymi
> Poznanie zupełnie nowej formy rozrywki
> Urozmaicenie imprezy (urodziny, wieczór kawalerski itp.)
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WYPOŻYCZALNIA ATRAKCJI REKREACYJNYCH
Organizują Państwo imprezę rekreacyjną dla dzieci lub dorosłych? Dzień Dziecka, piknik
ﬁrmowy, impreza szkolno – przedszkolna, urodziny, kinderbal...
Nasza ﬁrma świadczy usługi wynajmu urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych wraz z
kompleksową obsługą i transportem.
Zapewniamy, iż dzięki naszej bogatej ofercie każda impreza będzie niezapomnianą
przygodą pełną wrażeń i atrakcji i wspaniałej zabawy.
W naszej wypożyczalni atrakcji rekreacyjnych możemy zaoferować dmuchane
zjeżdżalnie, tory przeszkód, place zabaw, skakańce, kule wodne, kule Bumper Ball, atrakcje do
rywalizacji, ale także małą gastronomię a w niej watę cukrową, popcorn, Jazzy Chips –
zakręconą frytkę czy słodką kukurydzę.
Można zamówić zarówno jedną atrakcję, jak i kilka w pakiecie. Im więcej atrakcji w pakiecie, tym
cena przeliczeniowa za jedną atrakcję jest mniejsza.
Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego nasz sprzęt jest
regularnie sprawdzany i serwisowany, posiada atest, ubezpieczenie oraz jest obsługiwany przez
przeszkoloną kadrę.
W rozdziale Katalog atrakcji mogą Państwo zapoznać się z nasza ofertą wraz z
poglądowymi cenami.
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, którą konsekwentnie
poszerzamy o nowe urządzenia rekreacyjne i inne usługi.

KATALOG ATRAKCJI
Poniżej przedstawiamy nasz katalog naszych atrakcji wraz z opisem, specyﬁkacją i
orientacyjnymi cenami. Ostateczna wycena dokonywana jest na podstawie kilku danych,
takich jak termin, lokalizacja, czas trwania czy ilość atrakcji w pakiecie.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że im więcej atrakcji w jednym pakiecie, tym cena będzie
korzystniejsza.
Podane ceny są cenami obowiązującymi w weekendy. Jeśli impreza będzie się odbywała
w tygodniu możemy Państwu zaoferować ok. 15% rabatu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa
dyspozycji
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WESOŁE MIASTECZKO
Waterball – Kule wodne
Nie trzeba być świętym, żeby suchą
nogą biegać po wodzie ;)
Kule wodne to niesamowita rozrywka
dla dzieci, młodzieży, a także dla
dorosłych. Zasada działania jest bardzo
prosta! Uczestnik zabawy wchodzi do kuli,
my pompujemy powietrze w zaledwie 35 sec.,
zamykamy kulę i gotowe. Uczestnik jest szczelnie zamknięty i może wchodzić do wody bez
zamoczenia. Dzięki wyporności kula utrzymuje się na wodzie, a uczestnik może chodzić po
wodzie do wyczerpania sił. Chodzenie po wodzie wcale nie jest proste, ale za to przynoszące
dużo śmiechu i zabawy. Kula zapewnia do 30 min zabawy i radości.
Kule Wodne doskonale rozkręcą każdą imprezę plenerową.
W skład zestawu wchodzi basen o wymiarach 8 m. x 6 m. x 0,5 m., 3 kule wodne o średnicy 2
m., podesty, dmuchawy, stopery
Cena: 900 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu.

Dmuchaniec – Dmuchana zjeżdżalnia Indiana - duża
Jeden z największych hitów ostatnich lat!
Dmuchana zjeżdżalnia przeznaczona
jest dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Dostarcza ona wspaniałych przeżyć.
Na tym dmuchańcu może bawić się do
12 dzieci jednocześnie.
Wymiary:
Wysokość : 6 m.
Szerokość: 5 m.
Długość: 8,5m.
Cena: 850 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu.
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WESOŁE MIASTECZKO
Dmuchany zjeżdżalnia – średnia
Nieznacznie mniejszy odpowiednik,
zapewniający jednak taką samą frajdę.
Na tym dmuchańcu może bawić się
do 12 dzieci jednocześnie.
Wymiary: Wysokość : 5 m.
Szerokość: 4,5 m.
Długość: 8 m.
Cena: 700 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu

Dmuchany Tor Przeszkód – duży
Tor przeszkód to wspaniała zabawa,
wymagająca od uczestnika nieco
wysiłku w pokonywaniu licznych
przeszkód napotkanych na drodze.
Dmuchaniec ten może służyć zarówno
do rywalizacji, w której dwóch
uczestników stara się w jak
najkrótszym czasie pokonać całą trasę,
jak i do dowolnej zabawy, w której
dziecko może robić na co tylko
przyjdzie mu ochota.
Wymiary: Wysokość : 5 m.
Szerokość: 4 m.
Długość: 15 m.
Cena: 800 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu
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WESOŁE MIASTECZKO
Dmuchany plac zabaw – duży
Dmuchany plac zabaw zapewni dzieciom
wspaniałą, różnorodną rozrywkę.
Można na nim skakać, biegać, przeciskać się
przez różnego rodzaju zakamarki i przeszkody.
Wymiary: Wysokość : 2,5 m.
Szerokość: 4 m.
Długość: 8 m.
Cena: 700 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu

Dmuchany plac zabaw - średni
Mniejszy krewniak dmuchanego placu zabaw.
Jest to dokonała propozycja dla młodszych
pociech, które mogą czuć się zlęknione
większymi atrakcjami.
Ponadto atrakcja ta zajmuje zdecydowanie
mniej miejsca, dzięki czemu łatwiej można
ją ustawić w ogródku czy innym miejscu,
w którym większe atrakcje się nie zmieszczą.
Wymiary: Wysokość : 2 m.
Szerokość: 3,5 m.
Długość: 5 m.
Cena: 400 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu.
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WESOŁE MIASTECZKO
Kule Bumper Ball – Bubble Football
Nowość i jeden z największych hitów w branży!
Kule Bumper Ball to gwarancja doskonałej zabawy oraz niesmowitych przeżyć.
Uczestnik nakłada na siebie nadmuchaną wcześniej kulę, zabezpiecza się pasami i zaczyna
sie niewiarygodnie dobra zabawa!
W kuli można się bezpiecznie zderzać z innymi,
przepychać, wywracać robić salta czy nawet
stawać na głowie!
Bumper Balle mogą służyć do rozegrania meczu
w tzw. Bubble Football, zapasów Sumo,
rywalizacji, wyścigów, akrobacji czy po prostu
do świetnej niczym nie skrępowanej zabawy.
Przeznaczenie: Dzieci powyżej 13 lat,
młodzież i dorośli
Cena za wynajem 4 kul: 800 zł - ok. 4 godziny zabawy*
*Cena obowiązująca w weekendy. W tygodniu ok. 15% rabatu.

Dmuchany skakaniec - mały
Dmuchaniec przeznaczony dla dzieci do 7 roku życia. Można w nim skakać niczym na
trampolinie, bawić się piłeczkami, traﬁać nimi do kosza lub małych
brameczek. Atrakcja dla najmłodszych
pociech.
Wymiary: Wysokość : 1,5 m.
Szerokość: 2,5 m.
Długość: 2,5 m.
Cena: 200 zł - ok. 4 godziny zabawy

Dmuchany Statek piracki
Najmniejszy z naszych dmuchańców, jednak dostarczający świetną zabawę najmłodszym
pociechom.
Na nim każde dziecko poczuje się niczym
prawdziwy pirat.
Wymiary: Wysokość : 1,5 m.
Szerokość: 1 m.
Długość: 2,5 m.
Cena: 150 zł - ok. 4 godziny zabawy
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WESOŁE MIASTECZKO
Balony na hel
Piękne, kolorowe, bajkowe...
Dmuchane balony na hel dodają
kolorytu i uroku każdej imprezie.
Nadmuchany balon potraﬁ unosić się w
powietrzu nawet przez 3 tygodnie.
Wspaniała atrakcja dla dzieci, trzeba
jednak uważać.... aby nie odfrunąć :)
Cena: ok. 10 zł/szt.

Mała Gastronomia
Jazzy Chips – zakręcona frytka
Hit ostatnich dwóch lat !
Jazzy Chips to ziemniaki inne niż
wszystkie. Przyrządzone za pomocą
innowacyjnych urządzeń zakręcone
chipsy na patyku stają się przysmakiem
najbardziej wybrednych podniebień.
Wzbogacone o wysokiej jakości
przyprawy ziemniaki na patyku mogą
urozmaicić każdą imprezę okolicznościową.
Cena: ok. 4-5 zł/szt*
* W zależności od ilości
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Mała Gastronomia
Wata cukrowa
Cudowny smak dzieciństwa...
Czy można sobie wyobrazić udany
festyn bez popularnej waty cukrowej?
Mijają lata, zmieniają się ustroje, ale nie
zmienia się popularność tego
przysmaku. Słodki smak i zapach waty
cukrowej jest tak charakterystyczny,
że nie sposób sobie wyobrazić udaną
imprezę plenerową bez tejże słodkości.
Cena: ok. 3-5 zł/szt*
* W zależności od ilości

Popcorn
Popularna wystrzałowa kukurydza.
Przysmak ten jest charakterystyczny
nie tylko dla seansu kinowego. Jest
także niemal obowiązkową atrakcją
każdego festynu. Oferujemy Państwu
zarówno popcorn solony , z
różnorakimi przyprawami lub słodki,
karmelizowany.
Cena: ok. 3-8 zł/tytka*
* W zależności od wielkości tytki.

Słodka kukurydza
Oferujemy Państwu także przepyszną i zdrową
słodką kukurydzę gotowaną na parze.
Smakuje wyśmienicie zarówno z dodatkiemsoli,
jak i cukru. Wszystko zależy od gustu klienta.
Cena: ok. 5 zł/kolba
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W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@funevents.com.pl
tel.: 607 698 928
www.FunEvents.com.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.
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