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CZY WIESZ ŻE...?

"Czasem najzwyklejsze rzeczy
mogą stać się niezwykłe,
po prostu przez robienie ich
z właściwymi ludźmi"
Daj się zaskoczyć i sprawdź jak powstają najlepsze imprezy!
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Myślisz o organizacji oryginalnej,
niepowtarzalnej imprezy?
Zostaw to specjalistom!
Dlaczego EVENT EXPRESS?
Nasz zespół to mieszanka młodości, kreatywności i szalonych pomysłów z ogromem
wiedzy i dodatkiem profesjonalizmu.
Ponad 18 lat doświadczenia robi swoje! Mamy na koncie niezliczoną ilość
zorganizowanych eventów oraz oryginalnych i niezapomnianych imprez.
Kochamy to co robimy! Dlatego pracujemy z zaangażowaniem. Wiemy z doświadczenia,
że każda impreza jest inna, więc do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie.
Pracujemy tylko ze sprawdzonymi artystami! Nasze gwiazdy, hostessy oraz iluzjoniści
zapewniają zabawę na najwyższym poziomie.
Niewiele firm może pochwalić się tak bogatą bazą atrakcji! Do dyspozycji dmuchane
zamki, trampoliny, kule wodne, gigantyczne piłkarzyki... Każdy miłośnik dobrej zabawy
znajdzie tu coś dla siebie.
Organizujemy imprezy kompleksowo, od A do Z. Co to znaczy? To znaczy, że dzięki
naszej pracy możesz w spokoju cieszyć się atrakcjami, dzielić czas z rodziną i przyjaciółmi
o nic się nie martwiąc.

PODCZAS REALIZACJI KORZYSTAMY Z WŁASNEJ
BAZY SPRZĘTOWEJ WZBOGACONEJ O SPRAWDZONYCH ARTYSTÓW,
CATERING, WIELE INNYCH ATRAKCJI.
OPERUJEMY URZĄDZENIAMI W PONIŻSZYCH KATEGORIACH

ZJEŻDŻALNIE DMUCHANE
DMUCHANE PLACE ZABAW
DMUCHAŃCE ACTIVE
POZOSTAŁE

Zjeżdżalnia Krokodyl
Urządzenie bardzo realistyczne, przyciągające uwagę
zarówno dzieci jak i dorosłych. Zjeżdżalnia o dużej
przepustowości, posiada osłonięty nie nagrzewający
się ślizg.
Zapotrzebowanie e.elek:
3kW
Wymiary (dł/szer/wys):
13m x 4,5m x 8,5m

Zjeżdżalnia Rekin
Złowieszcze zęby naszego rekina nie są w stanie
odstraszyć nawet najmniejszych dzieci :-) Urządzenie
posiada biały ślizg nie nagrzewający się w słoneczne dni.

Zapotrzebowanie e.elek:
3kW
Wymiary (dł/szer/wys):
12m x 8m x 9m

Zjeżdżalnia Dori
Klasyczna zjeżdżalnia z pięknymi malunkami
nawiązującymi do bajki „Gdzie jest Dori”.
Zapotrzebowanie e.elek:
3kW
Wymiary (dł/szer/wys):
12m x 8m x 10m
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Zjeżdżalnia Biała Fala
Urządzenie zapewni moc atrakcji nawet bardzo
wymagającym klientom. Zjeżdżalnia posiada falę, dzięki
czemu dzieci zjeżdżając delikatnie wyskakują ku górze ;-)
Zapotrzebowanie e.elek:
1,5kW
Wymiary (dł/szer/wys):
10,5m x 6m x 8,5m

Zjeżdżalnia Bajka
Zjeżdżalnia nawiązująca wyglądem do królewskiego
zamku, idealna dla mniejszych dzieci.

Zapotrzebowanie e.elek:
950W
Wymiary (dł/szer/wys):
8m x 6m x 6m

Zjeżdżalnia Las
Średniej wielkości zjeżdżalnia, na której świetnie odnajdą
się mniejsze Dzieci. Posiada podwójne wejście na górę,
dzięki czemu kolejka na szczyt jest dużo mniejsza ;-)
Zapotrzebowanie e.elek:
1,5kW
Wymiary (dł/szer/wys):
10m x 6m x 7m
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Zjeżdżalnia Safari
Niezapomniana wyprawa Safari na wyciągnięcie ręki ;-)
Kolorowe urządzenie, na którym dzieci spotkają słonika,
zebrę, żyrafę i lwa.
Zapotrzebowanie e.elek:
1,5kW
Wymiary (dł/szer/wys):
7m x 4,5m x 4,7m

Kareta
Urządzenie jak z bajki, dzieci mają do dyspozycji mega
twistera, zamek dmuchany i zjeżdżalnie.
Zapotrzebowanie e.elek:
3kW
Wymiary (dł/szer/wys):
8,5m x 3,3m x 4m

6

Plac zabaw Scooby
Urządzenie posiada liczne przeszkody oraz zjeżdżalnie,
rodzice mogą obserwować bawiące się dzieci przez boczną
ścianę wykonaną z siatki.
Zapotrzebowanie e.elek:
1,5 kW
Wymiary (dł/szer):
6m x 5m x 5m

Baloniki
Miękki zamek z łagodnym wejściem, świetnie
nadaje się dla najmłodszych milusińskich.
Zapotrzebowanie e.elek:
950W
Wymiary (dł/szer):
7m x 8m

Plac budowy
Urządzenie posiada: zjeżdżalnie, płaską powierzchnię
do zabawy oraz na życzenie basen z kulkami.
Zapotrzebowanie e.elek:
1,5kW
Wymiary (dł/szer):
6m x 5m
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Zamek - Pałac
Klasyczny zamek idealny na mniejsze imprezy.
Zapotrzebowanie e.elek:
950W
Wymiary (dł/szer/wys):
6,5m x 5,5m x 4,5m

Dart
Zabawa dla całych rodzin,
z nutką rywalizacji.
Zapotrzebowanie e.elek:
DART 2m - 1kW
DART 5m - 1,5kW
Wymiary
DART 2m
GIGA DART 5m

Planeta Gier
Urządzenie oferuje 5 różnych gier

(dart, baseball, koszykówka, football amerykański, piłka nożna)
Zapotrzebowanie e.elek:
1,5 kW
Wymiary (dł/szer/wys):
11m x 8,5m x 6,4m
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Rzut do celu Zwierzaki
Zadaniem uczestników jest trafienie krążkiem
na rogi słonika lub nosorożca.
Zapotrzebowanie:
1,5 kW
Wymiary (dł/szer/wy):
3,5m x 4,5m x 3,5m

Lewitujące kule
Urządzenie do zabawy i rywalizacji. Z rożków wylatuje
powietrze, dzięki któremu kule zaczynają lewitować, należy
tak sterować rożkami, aby kula pokonała cały dystans.
Zapotrzebowanie e.elek:
950 W
Wymiary (dł/szer):
5m x 3m

Mega Piłkarzyki
Idealna rozrywka na imprezy sportowe, integracyjne
oraz pikniki pracownicze. Emocjonujący
pojedynek dwóch pięcioosobowych drużyn.
Zapotrzebowanie e.elek:
1,1 kW
Wymiary (dł/szer/wys):
12m x 6m x 2m
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Eurobungee
Dzięki specjalnym gumom i uprzężą są możliwe skoki
na wysokość nawet 6 metrów. Z urządzenia mogą
korzystać 4 osoby jednocześnie.
Zapotrzebowanie e.elek:
kW
Wymiary:
10m x 10m

Walce wodne
Super zabawa na wodzie ;-) W przeciwieństwie do
kul wodnych, walca nie trzeba dmuchać po każdej zmianie
uczestnika, przekłada się to na szybką rotację dzieci.
Zapotrzebowanie e.elek:
0,7kW
Wymiary (dł/szer/wys):
7m x 7m x 4m
Posiadamy pompę
oraz 200 m węża

Kule wodne
Z nami chodzenie po wodzie to nie problem.
Zapotrzebowanie:
1 kW
Wymiary (szer/dł):
7m x 9m
Posiadamy pompę
oraz 200 m węża
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Płukanie złota
Mało kto miał możliwość doświadczyć gorączki złota,
my dajemy taką szansę ;-)
Wymiary:
3m x 4m

Sztuczna krowa do dojenia
Nasza Mućka zapewni wszystkim uczestnikom zabawę
pełną humoru oraz rywalizacji. Nie ważne ile masz lat,
liczą się sprawne ręce a nie wiek.
Wymiary (dł/szer):
3m x 2m

Stolik do siłowania na rękę
Dzięki temu stolikowi można wyrównać porachunki
bez rozlewu krwi ;-) Świetny pomysł na pikniki pracownicze.
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Strefa chillout
Do dyspozycji posiadamy namioty gwiazda 10mx10m,
100 leżaków, lampiony, cotton balls, kostki i kule led.

Angry birds
Super atrakcja zarówno dla Dzieci jak i dorosłych.
Nikt nie przejdzie obojętnie obok naszej ogromnej procy.
Pociskami są oczywiście miękkie i bezpieczne pluszaki.

Wymiary (dł/szer):
12m x 5m

Animacja
Zapewnimy profesjonalną animację dla najmłodszych,
żywe maskotki, pokaz baniek mydlanych, tańce integracyjne
to tylko znikomy ułamek naszych propozycji ;-)
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Fotobudka
Atrakcja cisząca się wielkim zainteresowaniem na
wszelkiego rodzaju imprezach. Pamiątkowe zdjęcie
z przyjaciółmi zawsze mile widziane ;-)

Atrakcje Świąteczne
Do dyspozycji posiadamy piękne dekoracje
świąteczne, sanie Św Mikołaja, złoty tron, renifery, choinki
oraz prezenty. Jesteśmy w stałym kontakcie z Mikołajem,
który na życzenie odwiedzi Państwa imprezę.

Konkurencje sportowe
Dobra zabawa i rywalizacja to nasza pasja, dlatego
nieustannie rozwijamy naszą ofertę konkurencji sportowych,
tworzymy i realizujemy własne projekty. Dzięki czemu
na Państwa imprezie zabawa będzie niepowtarzalna.
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KOMPLEKSOWOŚĆ
Zadbamy o każdy szczegół organizowanej imprezy!
Lata doświadczenia sprawiają, że jesteśmy przygotowani
na każdą nawet najbardziej nietypową sytuację.
•
•
•
•
•
•

hale namiotowe o różnych powierzchniach
agregaty prądotwórcze
pyszny catering
popcorn, wata cukrowa i inne przekąski
kompletna oprawa sceniczna
współpraca ze sprawdzonymi artystami:
• doświadczeni konferansjerzy i DJ
• clown, szczudlarze i inni animatorzy
• pokaz sztucznych ogni

I NIE TYLKO....

DAJ DZIAŁAĆ SPECJALISTOM

Pamiętaj o wyobraźni!
A my zadbamy o rozmach :)
Zorganizujemy dla Ciebie wyjątkowy event!
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Grzegorz Tetzlaff

tel. 888 818 208
www.eventexpress.pl
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