
 
 

 

 
Skontaktuj się z nami: 

bar.artysty@gmail.com 
tel. 531 433 587 

facebook.pl/barartystowradosci 
instagram.com/bar.artystow.radosci 

Działamy na terenie woj. Zachodniopomorskiego, 
Lubuskiego i Wielkopolskiego 

 

Barmix - Oferta weselna 👰❤ 🤵 
 

Barmix - Automatyczny Barman 

Automatyczny Barmix to całkowita nowość 
na rynku. Ta niecodzienna atrakcja podbija 
serca gości i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Idealnie sprawdzi się 
podczas wesel, poprawin, wieczorów 
panieńskich i kawalerskich i innych imprez! 

Barmix to urządzenie, które z niezwykłą 
precyzją w ciągu kilkunastu sekund 
przygotowuje koktajle. Jest bardzo proste w 
obsłudze - wystarczy nałożyć lód, podstawić 
szklankę, wybrać ulubionego drinka  
i nacisnąć start. Automatyczny Barman 
pracuje bez wytchnienia i pozostaje w pełnej 
gotowości do białego rana. Wspaniale się 
prezentuje i zawsze przykuwa uwagę gości. 
Rozkręci towarzystwo lepiej, niż niejeden 
wodzirej 😉. 

 

 

 

 



 

Menu 
Barmix ma do wyboru jedno z czterech menu, w których łącznie znajdują się 44 koktajle, 
również bezalkoholowe. Inspirowane są najpopularniejszymi drinkami, takimi jak Vodka 
Sunrise, Sex on the Beach, Blue Lagoon i Nolan. Menu są zróżnicowane pod względem 
wykorzystanych alkoholi (wódka, rum, gin, likier kokosowy), dlatego łatwo dobrać je do 
określonego budżetu. 

 

Cena 
Automatyczny Barman to oszczędność pieniędzy - za jego wynajem zapłacisz mniej, niż 
za profesjonalnych barmanów. Koszt imprezy z Barmixem zaczyna się od 1200 zł. 
Usługa zawiera obsługę urządzenia, zestaw szkła, lód, słomki, serwetki, świeże owoce i 
dekoracje drinków. Dodatkowym wydatkiem są alkohol, soki i syropy, zależnie od 
wybranego menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Dlaczego warto nas wybrać? 
Wiemy, jak wymagającym przedsięwzięciem jest organizacja przyjęcia weselnego, 
dlatego robimy co w naszej mocy, aby uczynić je jak najlepszym! 

Jesteśmy młodym, pełnym zapału zespołem i do naszych zleceń podchodzimy z 
wielkim zaangażowaniem. Ponadto jako nieliczni obsługujemy wesele aż do białego 
rana, bez limitu godzin. 

Wierzymy, że każda uroczystość jest wyjątkowa, dlatego zawsze tworzymy 
indywidualną ofertę dostosowaną do Waszych oczekiwań i możliwości!  

 

 

   


