CORLEONE CZAS PROHIBICJI
Chicago Lat 20/30-stych prohibicja i nielegalny hazard w ukrytym
Kasynie, tam rządzi Corleone. W powietrzu unosi się zapach cygar,
perfum pięknych tancerek i rozlewanej "nielegalnie" Whisky. W trakcie
zabawy w kasynie ktoś zostanie milionerem, ktoś inny żebrakiem, jeżeli
nie dopisze mu szczęście. W tle słychać sączący się leniwie Jazz i Swing,
ale już za moment porwie was do tańca szalony Foxtrot i prowadzący sam
Don Corleone. Czekają was konkursy i zabawy, w których będziecie mogli
wygrać dodatkową kasę do zabawy w kasynie.

Podstawa programu zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabawa w Kasyno 3 stoły do gry i zabawy
Prowadzący- konferansjer - showman
Animacje integracyjno-rozrywkowe (konkursy i zabawy)
Nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji
Rekwizyty do konkurencji i zabaw
Oprawa muzyczna programu
Małą Scenografia tematyczna
Nagłośnienie wraz z obsługą
Oświetlenie wraz z obsługą
Nagroda główna statuetka + markowy alkohol duża butelczyna +
breloczek z żetonu
2 Nagrody pocieszenia mniejsze butelczyny + breloczki z żetonu
Dyskoteka po programie

Cena podstawy programu: 8.600zł. netto
Przy realizacji Imprezy dodatkowo proponujemy:
• Dodatkowe stoły do zabawy w kasyno
• Pokazy taneczne + animacje z gośćmi
• Foto atelier z obsługą fotki drukujemy jeszcze w trakcie Imprezy
• Muzyka na żywo
• Pokaz produkcji cygar i finalna degustacja
• Pokaz pary tanecznej
• Bogatsza scenografia (+ 1.000zł)
• Sklepik nielegalnych towarów – przygotowane przez nas miejsce gdzie można zakupić nielegalny towar
za wygrane banknoty (1.000zł)
• Pokaz barmański w wykonaniu 2 barmanów w składzie mistrz świata barmanów w stylu flair - bardzo
atrakcyjna pozycja programu czas pokazu i animacji z gośćmi 30/40 minut

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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