1|Strona

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta zbójnika konferansjera podczas eventów firmowych

Zbójnickie Group serdecznie poleca zarezerwowanie zbójnika – konferansjera bacę Tomka, który specjalnie dla Was poprowadzi w góralskim
lub zbójeckim stylu wszelkie imprezy plenerowe oraz zamknięte. Prezentacja programu artystycznego odbywa się w gawrze góralskiej
z domieszką niezastąpionego dowcipu góralskiego. Nasz konferansjer jest jednocześnie wodzirejem i gawędziarzem.
Jeśli organizujecie Państwo dni miasta, konferencje, targi lub jakikolwiek inny event i chcielibyście, aby prowadzący mówił gwarą, był
dowcipny, opowiadał zbójnickie kawały i nieszablonowo prowadził imprezę to zapraszamy do skorzystania z usług wodzireja – zbójnika.
Obserwujemy coraz większe zainteresowanie szeroko pojętą góralszczyzną. Tematyka góralska i zbójnicka są obecnie w modzie.
Występ artystyczny prowadzony jest rodzimą gwarą i okraszony jest humorem góralskim. Konferansjer dodatkowo ma na sobie oryginalny
strój góralski lub zbójnicki mundur.

Fot. Karpackie Zbóje podczas imprezy.
Nasz profesjonalny konferansjer sprawi, że Twoja impreza firmowa nabierze unikatowego i zarazem klimatycznego charakteru
- to właśnie domena imprez z naszą firmą! Jest to nieodłączny atrybut wieczornych góralskich lub zbójeckich biesiad.
Nasz baca Tomek był konferansjerem na wielu znaczących wydarzeń artystycznych w Polsce i za granicą. Z właściwą góralom swadą,
humorem i refleksem, posługując się, w zależności od sytuacji piękną polszczyzną, gwarą góralską, prowadzi spotkania z folklorem, koncerty
folkowe oraz pokazy kolekcji mody i wybory miss. Operuje nie tylko słowem, ale też śpiewem i muzyką wykonywaną na unikalnych
instrumentach ludowych (złóbcoki, piszczałki, fujary, koza, trombita).
Nasz zbójnik konferansjer zawsze jest perfekcyjne przygotowany, ale zarazem bardzo spontaniczny. Poza tym w czasie trwania imprez nasz zbójnik
– konferansjer prezentuje rzetelną wiedzę na temat obrzędowości, tańca, śpiewu, folkloru, zwyczajów i obyczajów górali karpackich.

Każda impreza jest jedyna w swoim rodzaju, dlatego najważniejszy jest pomysł na jego poprowadzenie, zbudowanie odpowiedniego klimatu,
nastroju, napięcia, emocjonalnego kontaktu z publicznością, zaciekawienie publiczności odpowiednią tematyką, utrzymywanie dyscypliny
i sprawności przebiegu imprezy, kierowanie występami na bis i ich długością.
Jeśli chcecie aby Wasza impreza nabrała unikalnej oprawy już teraz zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszego
niepowtarzalnego góralskiego konferansjera!
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich napadów i innych imprez
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich kuligów
Zobacz nasze filmy na YouTube

Fot. Karpackie Zbóje podczas koncertu / konferansjerka po góralsku
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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!
Rezerwacja góralskiego konferansjera
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej
rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 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. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

NASZE MARKI

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl

