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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

Oferta góralskich hostess i modelek na imprezach integracyjnych / eventach firmowych 
 
 
W każdym przypadku nasze hostessy i modelki z kapeli Karpackie Zbóje są przygotowane do 
powierzonej im roli. W naszych szeregach nigdy nie znajdzie się nikt przypadkowy. 
Współpracując z nami macie Państwo pewność, że będziemy godnie reprezentować Państwa 
markę, produkt czy usługę, zwiększając przy tym ich atrakcyjność i rozpoznawalność. Co 
więcej do każdego projektu, w którym uczestniczymy zapewniamy koordynatora, który 
zadba o organizacje i porządek pracy. Każdego zadania podejmiemy się z należytą 

starannością i zaangażowaniem. Dysponujemy stale powiększająca się bazą hostess, którzy zachwycą swoją 
urodą i pracowitością każdego kontrahenta. To co wyróżnia nasze hostessy i modelki to fakt, że są ubrane w 
stroje góralskie, folkowe, potrafią się pięknie zaprezentować na wybiegu, sali bankietowej czy w hotelu. Są 
pozytywnie nastawione do świata, łatwo nawiązują kontakt z uczestnikami imprezy, są uśmiechnięte i zawsze 
chętne do pomocy. Część z nich mówi w języku angielskim lub niemieckim.  
 

     
Fot. Nasze góralskie hostessy i modelki. 

 

       
Fot. Nasze piękne góralski umieją śpiewać, tańczyć i grać na instrumentach ludowych. 

 
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 
 

 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 
regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci 
Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 
 
Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom  
i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby 
sławił gorolskom ślebode! Hej! 
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Rezerwacja góralskich hostess i modelek 
 
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej 
rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 
475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Sienkiewicza 40A 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
    Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 

                       Dołącz do Karpackich Zbójów! 
 

                 Zapraszamy do zabawy! 

 

 

 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629 
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