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O naszej firmie cateringowej
Zbójnicy, zbójnicy,
Warzom owce w zyntycy
I muzyce dali znać, dali znać,
Coby przysła im zagrać!

Szanowni Państwo!
Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski z siedzibą w Żywcu w obrębie której funkcjonuje dział odpowiedzialny za góralski
i zbójnicki catering oraz ma przyjemność zapoznać i zainteresować Państwa
swoją ofertą w zakresie organizacji i obsługi
gastronomiczno-technicznej imprez. Zajmujemy się kompleksową obsługą różnego rodzaju imprez: sportowo-rekreacyjnych, festynów,
lokalnych imprez dzielnicowo-osiedlowych, uroczystości dożynkowych, pikników koncertów, karczm i biesiad piwnych itd.
Poważną pozycję w zakresie naszych usług stanowi catering oraz organizacja i obsługa konferencji, sympozjów, bankietów, imprez
promocyjnych dla biznesu oraz przyjęć okolicznościowych.
Naszymi Klientami są m.in. samorządy terytorialne i lokalne, różnego rodzaju organizacje i instytucje, przedsiębiorstwa oraz firmy
państwowe i prywatne, usytuowane w wielu miejscowościach.
Dysponujemy fachową obsługą oraz wysokiej jakości sprzętem. W przypadku imprez odbywających się w plenerze nasza oferta obejmuje
stoiska gastronomiczne organizowane w namiotach, zawierające: roll-bary do piwa, napoje chłodzące, popcorn, watę cukrową itp.
Imprezy typu catering, bankiety, przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane w pomieszczeniach wskazanych przez
zainteresowanych. Zajmujemy się także organizacją cateringu w różnych miastach w salach przez nas proponowanych oraz w naszych
namiotach przy użyciu własnych stołów, krzeseł, ław, innych sprzętów i akcesoriów.
Oferujemy także: wysokiej klasy konferansjerów oraz programy artystyczno-muzyczne dostosowane do rodzaju imprezy i zgodnie z
oczekiwaniami Klientów. Zapewniamy: estrady różnej wielkości, nagłośnienie, oświetlenie, hostessy, ochronę itd.
W naszej działalności opieramy się na doskonałej współpracy z różnymi firmami, z których największymi są m.in. Coca-Cola, Grupa
„Żywiec”.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.goralskicatering.pl oraz
zaprezentowano pełną listę naszych klientów i galerię zdjęć z imprez obsługiwanych przez naszą firmę.

www.jadlo.zbojnickie.pl

gdzie

Wyrażamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem i wzbudzi pozytywny odzew, który doprowadzi do
nawiązania współpracy.

Rezerwacja imprez plenerowych i zbójeckiego cateringu
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z naszych usług i zarezerwowanie 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
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630

Zapraszamy do współpracy! Hej!
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