FELAJÁNLÁS
Az ünnepekre vagy másfajta összejövetelre, engedje meg, hogy ismertessem felajánlásunkat, amelyhez magyar
előadók is nevüket és jelenlétüket adták ezeken a rendezvényeken. Jelenleg lehetőség nyílik arra, hogy ingyenes
gyermek rendezvényt szervezzünk az önök udvarában, vagy akár termében, legyen szó akár szülinapról,
gyereknapról, farsangról, egészségnapról, ünnepről. (min.70 gyermeknek).
A felhívás Gyermekotthonoknak, Kórházaknak, Általános iskoláknak, Alapítványoknak, Egyesületeknek szól,
akik részt vehetnek egy összeállított min. 2 órás zenés-táncos műsor rendezvényen, amely megrendezését és
lebonyolítását jelenleg TÉRÍTÉSMENTESEN vállaljuk, egy megbeszélt időpontban!
TÉRÍTÉSMENTESEN az alábbi program struktúrát
tudjuk biztosítani önöknek a saját helyszínükön:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

További programok megrendelhetők:

Karaoke
1.
Ének műsor
2.
Tánc műsor (Jack Dance School)
3.
Ajándékok vagy tombola (Vodafone biztosítja) 4.
Tánc és énekverseny
5.
Disco
6.
Zene felismerő játék
7.
Videoklip felismerő játék
8.
Aerobic és koreográfia
9.
Vetélkedők és játékok
10.

Bohóc vagy mikulás műsor
Arcfestés
Disco (füstgéppel, fényekkel vagy video disco)
Táncoktatás (Hip-hop és Salsa)
Tűzfújók
Gólyalábasok
Vacsora és terembérlés
Külön híresség megrendelése
Parti fotózás vagy videózás
Meghívók vagy szórólap tervezése, készítése

Boldogpark Produkció ingyenes partijairól a weboldalon lévő köszönőlevelekből tájékozódhat!
Sokan nem hiszik, ezért járjanak csak utána! :)
Kampány videó Youtube: Sok sztár – Egy nemes cél
A képek és köszönőlevelek magukért beszélnek. Ha szükséges a technikát is biztosítjuk, nincs semmi akadálya.
A hivatásos műsorvezetővel és hang technikával, illetve táncosokkal együtt 4 és 6 fő között tudjuk vállalni.
A fogadó intézménytől három dolgot kérünk csupán:
A szállítást, az étkezés biztosítását és egy hasonló köszönőlevelet, amit a weboldalunkon is láthatnak.
Kérjük, ha tud hasonló Intézményt, aki szívesen fogadja felajánlásunkat, küldje tovább ajánlatunkat.
A kiemelkedő sztár vendégekkel, akiket sokszor oldalunkon is láthatnak, csak Budapest területén belül tudunk
egyezkedni. Ez az opció nem választható, hiszen csak ha az idejük engedi, akkor vállalják csak a fellépést.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, hívjon minket a 06-70 225-4262 telefonszámon.
Tisztelettel: Jack (Gabal Awad) Tegyesz Jószolgálati Nagykövete
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