1. Pakiet na start - 3h 999zł
Na miejsce przyjeżdża jeden animator.
Pakiet obejmuje:






nagłośnienie z muzyką – zapewniamy sprzęt muzyczny wraz z utworami dopasowanymi do
charakteru wydarzenia + mikrofon;
malowanie buzi – animator wykonuje malunki na ciele, specjalnie przeznaczonymi do tego,
atestowanymi farbami (brak dodatkowej opłaty za farby);
stojak na balony – specjalny stojak przystosowany do obsługi balonów reklamowych (balony
we własnym zakresie dostarcza klient, istnieje możliwość zakupienia balonów z logiem firmy
w cenie 230zł za 100szt)
wielkie bańki mydlane – udostępniamy niezbędny sprzęt do wykonania baniek XXL, z
którego mogą korzystać także gościnni uczestnicy eventu dodatkowo 5l płynu do baniek;
2. Pakiet dla obeznanych- 4h 1499zł

Na miejsce przyjeżdża jeden animator.
Pakiet obejmuje:







nagłośnienie z muzyką oraz reklamą głosową – zapewniamy sprzęt muzyczny wraz z
utworami dopasowanymi do charakteru wydarzenia, mikrofon oraz nagraną przez lektora
reklamę głosową, puszczaną co kilka utworów;
malowanie buzi – animator wykonuje malunki na ciele, specjalnie przeznaczonymi do tego,
atestowanymi farbami (sprzęt firmy eventowej, brak dodatkowej opłaty za farby);
stojak na balony – specjalny stojak przystosowany do obsługi balonów reklamowych (balony
we własnym zakresie dostarcza klient, istnieje możliwość zakupienia balonów z logiem firmy
w cenie 230zł za 100szt)
wielkie bańki mydlane – udostępniamy niezbędny sprzęt do wykonania baniek XXL, z
którego mogą korzystać także gościnni uczestnicy eventu dodatkowo 5l płynu do baniek



maszyna do baniek mydlanych – udostepnienie plus obsługa maszyny do drobnych baniek
mydlanych, puszczanych w tle wydarzenia.



balonowe warjacie – animator wykonuje figurki z balonów (100szt balonów do
modelowania)

3. Pakiet dla wyjadaczy - 5h 1999zł
Na miejsce przyjeżdża dwóch animatorów.
Pakiet obejmuje:











nagłośnienie z muzyką oraz reklamą głosową – zapewniamy sprzęt muzyczny wraz z
utworami dopasowanymi do charakteru wydarzenia, mikrofon oraz nagraną przez lektora
reklamę głosową, puszczaną co kilka utworów;
malowanie buzi – animator wykonuje malunki na ciele, specjalnie przeznaczonymi do tego,
atestowanymi farbami (sprzęt firmy eventowej, brak dodatkowej opłaty za farby);
stojak na balony – specjalny stojak przystosowany do obsługi balonów reklamowych (balony
we własnym zakresie dostarcza klient, istnieje możliwość zakupienia balonów z logiem firmy
w cenie 230zł za 100szt);
wielkie bańki mydlane – udostępniamy niezbędny sprzęt do wykonania baniek XXL, z
którego mogą korzystać także gościnni uczestnicy eventu dodatkowo 5l płynu do baniek;
maszyna do baniek mydlanych – udostepnienie plus obsługa maszyny do drobnych baniek
mydlanych, puszczanych w tle wydarzenia;
balonowe wariacje – animator wykonuje figurki z balonów (100szt balonów do
modelowania)
Projektor - zapewniamy sprzęt umożliwiający wyświetlenie reklamy, filmu bądź bajki na
ścianie;
Maszyna do popcornu – maszynę obsługuje drugi animator, ziarno do popcornu w cenie.

