
Wybór naszego zespołu to 
Gwarancja udanej imprezy!

Jesteśmy zespołem przede wszystkim 
weselnym, ale posiadamy bardzo szeroki 

repertuar, który dopasujemy do charakteru 
każdej imprezy takiej jak: urodziny, eventy, 

bale karnawałowe, bale sylwestrowe, 
studniówki, wszelkie imprezy plenerowe – dla 
nas klient jest zawsze na pierwszym miejscu.

Zespół na wesele to nie tylko dobra 
muzyka, to również odpowiednie podejście 

do gości, elastyczność, profesjonalizm, 
mnóstwo świetnych zabaw, nowoczesny 

sprzęt nagłaśniający i oświetlenie. My 
gwarantujemy to wszystko, a nawet 

znacznie więcej! Obszar naszego działania, to 
głównie Śląsk, ale jesteśmy znani również w 

wielu innych regionach, gdzie kolejni 
zadowoleni klienci polecają nasze usługi. 

Główne atuty naszego zespołu to: wysokiej 
klasy instrumenty i nagłośnienie, świetny 

charakter brzmieniowy zespołu, wnikliwie 
dobrany i bogaty repertuar, profesjonalne 

prowadzenie imprez, oświetlenie oraz 
bogate doświadczenie sceniczne i radość 
z wykonywanej pracy. Gwarantujemy, że 

wprowadzimy Was oraz zaproszonych gości 
w doskonały nastrój i sprawimy, że długo 

jeszcze będą wspominać imprezę, na którą 
zostali zaproszeni i na której dobrze się 

bawili. Zapraszamy na nasz kanał na YouTube 
Zespół Muzyczny AlleGro Żarki.

Wypożyczalnia sprzętu 
imprezowego do 60 osób.

Jeżeli planujesz , przyjęie weselne, domówkę, 
karaoke bądź event.To nie problem wypożycz 

u nas sprzęt niezbędny do realizacji 
Twojej imprezy. Nagłośnienie, oświetlenie, 

wytwornice dymu, lasery, mikrofony, statywy. 
Imprezuj i ciesz się zabawą przez cały 
weekend! Pożycz w piątek, a oddaj 

dopiero w poniedziałek! Przekonaj się jak 
jesteśmy blisko! Zobacz więcej i zapoznaj się 

z naszą kompleksową ofertą.

Ciężki dym - Taniec w chmurach
Wyreżyseruj swoje przyjęcie weselne jak 

z bajki, Niepowtarzalny taniec w chmurach - 
idealny efekt, który dopełni umiejętności 
jakie nabyliście podczas kursu tańca. Nasz 

ciężki dym składa się z wody i suchego lodu, 
a nie wody i chemicznego płynu.

Nie powoduje alergii. Jest bezzapachowy 
wykonany z naturalnych składników.

Możesz być spokojny o czujniki dymu na sali.

Wynajem Fontanny Iskier - 
dopełnia szereg atrakcji podczas Waszego 

wesela. Dzięki fontannie iskier wyjątkowe 
chwile takie jak: wejście młodej pary na sale, 
krojenie tortu weselnego, czy też pierwszy 

taniec w chmurach zostaną 
wyeksponowane, a efekt ten oświetli całą 

salę i stworzy zapierające dech w piersiach 
tło dla Twoich zdjęć i filmów oraz dla gości 

weselnych. Fontanny do zastosowań 
wewnętrznych/zewnętrznych, nie wytwarzają 

dymu (efekt spalania), nie generują ciepła, 
a co najważniejsze są w pełni bezpieczne, nie 

ma możliwości wywołania oparzenia. 
/zespol.muzyczny.AlleGro
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Nowość na rynku. Następca tradycyjnej 
fotobudki. Spraw atrakcję gościom na Twojej 

imprezie i zamów nas!

Gwarantowana świetna zabawa, nielimitowane 
zdjęcia, oraz niezliczona liczba gadżetów.

Zamawiając Fotobudkę Magiczne Lustro 
otrzymujesz personalizowaną księgę gości 

oraz pendriva ze wszystkimi zdjęciami 
z imprezy. Chcesz, by nikt nie zapomniał o Twojej 
imprezie, czy weselu? Pod zdjęciem może pojawić 

się logo lub napis, wybrany przez Ciebie. Po 
wykonaniu zdjęć możesz własnoręcznie podpisać 

wydruk na dotykowej tafli magicznego lustra. 
Chcesz, aby Twoja impreza była niezapomniana 
a każdy podziwiał Twoje zdjęcia? Pokaż swoją 

charyzmę i poczucie humoru, wybierając do zdjęć 
śmieszne okulary, peruki i kapelusze. Ogromny 
pakiet różnorodnych gadżetów sprawi, że 

Twoje zdjęcia nabiorą zupełnie nowego wymiaru! 

Jak się umówić? To banalnie proste! 
Skontaktuj się z nami, zarezerwuj termin, 

wybierz pakiet lub zapytaj o opcje indywidualną, 
wybierz ramkę oraz tło i baw się dobrze.

Nowoczesny, luksusowy wygląd
- Możliwość nagrywania GIFów

- Możliwość nagrywania krótkich filmików
- Możliwość wydrukowania dowolnej ilości kopii
- Możliwość złożenia wirtualnego podpisu, który 

zostanie wydrukowany na zdjęciach
- Nowoczesne animacje komputerowe

- Lektor podpowiadający jak korzystać z urządzenia
- Nowoczesne dotykowe lustro

Automatyczny Barman 
Hit sezonu wśród atrakcji weselnych. Nowość na 

rynku BARMIX to urządzenie, które pasuje do 
każdego typu imprezy takie jak: wesela, eventy 

firmowe, urodziny, wieczory panieńskie, 
kawalerskie.

Jako pierwsi na rynku możemy zaoferować 
automatycznego barmana. Jest to alternatywa dla 

drogich i krótkich pokazów barmańskich, 
BARMIX uatrakcyjni Wasz wyjątkowy dzień.

Koszt wynajęcia jest znacznie niższy niż 
zatrudnienie profesjonalnej obsługi barmańskiej.
Proces przygotowania drinka jest zdecydowanie 
krótszy niż przy obsłudze tradycyjnego barmana, 
umożliwia to obsługę większej liczby osób w jak 

najkrótszym czasie.

Zaskocz swoich gości czymś czego nie było 
jeszcze na innym weselu, podnieś rangę swojego 

przyjęcia.
Nasze urządzenie pasuje do każdego typu imprezy.

Rozbudowana karta drinków dla dorosłych (dla 
dzieci drinki kolorowe bezalkoholowe).

Szukasz atrakcji na swoją imprezę? Zadzwoń, 
zapytaj o ofertę.

To uświetnienie Twojej Imprezy, Świecący Napis 
Miłość z sercem ma wysokość 120 cm i szerokość 

450 cm. Kolor napisu można dostosować do 
wystroju sali. Nasz napis Miłość to doskonałe tło do 
zdjęć, a swoją obecnością tworzą doskonały klimat 

zarówno w trakcie imprezy nowoczesnej jak i na 
przyjęciu w stylu rustykalnym lub boho.  Nasze 
literki zawsze skupiają na sobie ogromną uwagę 

i przyciągają selfie maniaków! Usługę 
świadczymy wraz z dowozem, montażem, 

demontażem i odbiorem.
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AlleGro
Fontanna Czekoladowa

Chcesz podać niezwykły deser 
w czasie wesela, bankietu albo 
imprezy firmowej? Fontanna 
czekoladowa to idealne 
rozwiązanie. Oferujemy 
wynajem 4 kaskadowej fontanny 
czekoladowej, samego urządzenia 
lub z przekąskami, to małe dzieła 
sztuki, które będą nie tylko 
wspaniałą atrakcją, ale 
i oryginalną i wytworną ozdobą 
podczas eventów, przyjęć 
weselnych, kinderbali czy też 
innych imprez okolicznościowych. 
Wszystko co tworzymy, 
towarzyszy pasja, profesjonalizm 
i pozytywne nastawienie do ludzi.

/FotobudkaZarki


