Las Vegas Show z Gwiazdami
Gwiazdy tylko dla was... muzyka, taniec, śpiew i Casino... czyli dobra zabawa.
Jesteście w jednym z wielu kasyn Las Vegas, które otwiera swoje podwoje i
zaprasza na wspaniałe show specjalnie dla Was. W kasynie gwar, zabawa
wre, światła neonów, błyski fleszy w tle słychać dźwięki hazardowych
automatów... Przy stołach do gry mnóstwo gości, wszystkie stoły do waszej
dyspozycji a w przerwach na scenie pojawią się gwiazdy estrady. Wiele
konkursów i zabaw a finałową nagrodę wręczą Elvis Presley i Marylin
Monroe.
Podstawa programu zawiera:
 Prowadzący jedna lub dwie osoby Zawodowi aktorzy. Poprowadzą całość oraz będą czuwać
nad częścią rozrywkowo –integracyjną.
 Występ 3 sobowtórów odtwarzanych przez prowadzących (
prowadząca śpiew na żywo)
 Zabawa w Kasyno 5 stołów do gry i zabawy
 Animacje integracyjno-rozrywkowe
 Rekwizyty do konkurencji i animacji; (w tym: gotówka na imprezę ) –
z logo firmy
 Oprawa muzyczna programu
 Scenografia tematyczna
 Nagłośnienie wraz z obsługą
 Oświetlenie wraz z obsługą
 Nagroda główna (dla zwycięskiej grupy lub indywidualne)
 Dyskotekę po programie
Cena podstawy programu 10.900zł
Przy realizacji Imprezy dodatkowo proponujemy:
Dodatkowe stoły do zabawy w kasyno
Bardzo bogata scenografia
Dodatkowe ruchome oświetlenie efektowe
Muzyka na żywo
Pokazy i Animacja taneczna
Pokaz pary tanecznej
Degustacja i finalna produkcja cygar
Pokaz barmański w wykonaniu 2 barmanów w składzie mistrz świata barmanów w stylu flair
Gadżety do stylizacji gości

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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