OFERTA ORGANIZACJI EVENTÓW,
IMPREZ INTEGRACYJNYCH,
PLENEROWYCH ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę ﬁrmy „Fun Events”. Jesteśmy
ﬁrmą zajmującą się obsługą oraz organizacją imprez plenerowych, różnego
rodzaju eventów, imprez typu Team Building oraz Incentive dla ﬁrm, imprez
okolicznościowych takich jak wesela, wieczory kawalerskie i panieńskie, 18-tki,
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.

Eventy 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 szukacie Państwo odpowiedzialnego a zarazem kreatywnego
partnera, który będzie Wam towarzyszyć podczas tego typu imprez – ta oferta
jest właśnie dla Państwa.

Poniżej przedstawiamy nasz katalog zawierający propozycje
uatrakcyjnienia wspomnianych imprez. Istnieje możliwość skorzystania z
wszystkich proponowanych pozycji, jak i jedynie z wybranych. Na życzenie klienta
wystawiamy fakturę VAT.

Zapraszamy serdecznie do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań
zapraszamy do kontaktu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@funevents.com.pl
tel.: 607 698 928
www.FunEvents.com.pl

Katalog usług i produktów

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

Dmuchaniec – Dmuchana zjeżdżalnia
Jeden z największych hitów ostatnich lat!
Dmuchańce to obecnie już obowiązkowy
element każdej imprezy plenerowej.
Dmuchana zjeżdżalnia przeznaczona
jest dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.

Dmuchana zjeżdżalnia dostarcza
wspaniałych przeżyć. Równocześnie na naszym dmuchańcu może
bawić się nawet 15 dzieci.
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Dmuchany Tor Przeszkód – duży
Tor przeszkód to wspaniała zabawa,
wymagająca od uczestnika sporo
wysiłku w pokonywaniu licznych
trudności 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.
Dmuchany Tor Przeszkód – mały
Nieco mniejszy odpowiednik
dmuchanego placu zabaw – toru
przeszkód, na którym można się
wdrapywać, przeciskać przez
zakamarki, skakać zjeżdżać –
doskonale się bawić.

Mały Plac Zabaw – Trampolina
Najmniejszy z dmuchańców,
przeznaczony dla dzieci do 6 roku życia.
Można w nim skakać niczym na
trampolinie, bawić się piłeczkami,
traﬁać nimi do kosza lub małych
brameczek. Atrakcja dla najmłodszych
pociech.
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Gladiatorzy
Współzawodnictwo i rywalizacja w
najczystszej postaci. Poczuj się jak
legendarny Gladiator i pokonaj swojego
przeciwnika w walce… niekoniecznie na
śmierć i życie. Nasza zabawa w
Gladiatorów jest bowiem w pełni
bezpieczna. Celem jest zrzucenie
przeciwnika z podestu, nie trzeba się
jednak bać twardego lądowania,
bowiem cała zabawa odbywa się na
miękkiej macie.
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 :)

Trampolina
Czym jest trampolina nie trzeba
nikomu tłumaczyć.
Atrakcja ta dostarcza wspaniałych
przeżyć nie tylko najmłodszym. Nasze
urządzenie jest bezpieczne,
wyposażone w specjalną siatkę –
łapankę co zapewnia bezpieczeństwo
korzystających z usługi.

5

Jazzy Chips

Mała Gastronomia

Najnowszy hit !!!
JazzyChips to ziemniaki inne niż
wszystkie. Przyrządzone za pomocą
innowacyjnych urządzeń zakręcone
chipsy na patyku stają się przysmakiem
najbardziej wybrednych podniebień.
Wzbogacone o najwyższej jakości
przyprawy ziemniaki na patyku mogą
urozmaicić imprezę okolicznościową
jak i przyozdobić stół w najbardziej
wykwintnej restauracji.
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.

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.
Słodka kukurydza

Oferujemy Państwu także przepyszną i przede wszystkim zdrowa słodką
kukurydzę gotowaną na parze. Smakuje wyśmienicie zarówno z dodatkiem
soli, jak i cukru. Wszystko zależy od gustu klienta.
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Obsługa artystyczno – logistyczna
Namioty
Niezbędnym elementem każdego festynu jest duży namiot w którym
najczęściej odbywa się część artystyczna oraz znajdują się miejsca siedzące dla
gości. Oferujemy Państwu namioty o różnych wielkościach, od małych
przeznaczonych na mniejsze pikniki, jak i wielkie, odpowiednie na
zdecydowanie większe imprezy. Ponadto możemy państwu zaoferować ławki,
sceny, podesty, oświetlenie.
Nagłośnienie
Kolejną rzeczą, która ma ogromny wpływ na powodzenie imprezy jest
odpowiednie nagłośnienie. Trudno sobie bowiem wyobrazić udaną część
artystyczną, kiedy w ostatnim rzędzie goście nie nic nie słyszą, lub kiedy w
pierwszym rzędzie trzeba zatykać uszy, ponieważ jest za głośno.
Oferujemy Państwu wysokiej jakości nagłośnienie, w profesjonalny sposób
dobrane do wielkości i akustyki miejsca w którym odbywa się impreza.
Zespół Muzyczny
Najważniejszą rzeczą każdej imprezy jest udana zabawa gości. O tym w dużej
mierze decyduje odpowiednia oprawa muzyczna. Współpracujemy z licznymi
zespołami muzycznymi, DJ-ami, wodzirejami specjalizującymi się zabawianiu
gości odpowiednią muzyką taneczną. Z przyjemnością pomożemy Państwu w
doborze odpowiedniego artysty.
Konferansjer
Konferansjer to osoba prowadząca przedstawienie, zapowiadająca
poszczególne punkty programu, nadająca kształt widowiskom artystycznym o
charakterze estradowym. Zadaniem konferansjera jest przedstawianie
artystów, przygotowanie publiczności na ich występ, urozmaicanie
przedstawień anegdotami i dowcipami.
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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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