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Nabídka spolupráce s Ghitan event:

Nestarejte se o tisíc věcí najednou – 
teď máte Ghitan event! Jsme nová produkční firma, která Vám pomůže s realizací Vašich akcí! 

Potřebujete zařídit zábavnou firemní nebo kulturní akci, diskotéku, firemní večírek, dny otevřených dveří, rodinný den nebo promo 
akci? Jsme tu pro Vás! Zajistíme produkci a realizaci Vašich kulturních, firemních nebo společenských akcí! Pro Vaši rodinu, přáte-
le, zaměstnance, klienty nebo obchodní partnery připravíme skvělý program, u kterého se nudit nebudou!

Na přípravách našich akcí spolupracujeme s profesionály, tedy společnostmi, které se naplno věnují třeba připravování pohoště-
ní, atrakcím nebo technice. Spolupracujeme také s OSVČ – profesionálními Dj´ s moderátory nebo barmany, kteří ve svém oboru 
patří mezi ty nejlepší a nezklamou očekávání našich klientů! Akci pro Vás navrhneme a připravíme tak, aby byla přesně podle 
Vašich představ a požadavků! Pro naše klienty navíc nabízíme mediální servis! Zajistíme pro Vás návrh a výrobu reklamních spotů 
v síti Hitrádií, na jimi spravovaných webech a na západočeském internetovém serveru www.qap.cz! 

Naším cílem je naplnit Vaše očekávání a poskytnout vám kvalitu za přijatelnou cenu!

Našimi hodnotami jsou spolehlivost, čestnost, profesionalita, kvalita a odpovědnost! 

Informace, které od zákazníků získáme při rozhovoru i během akce jsou pro nás důvěrné!

Dodržujeme Vámi stanové termíny a při realizaci Vaší zakázky jsme spolehliví!

Hájíme zájmy Ghitan event, našich zákazníků i návštěvníků námi pořádaných akcí! 

Ladislav GHITAN

 tel.: 774 002 082
 e-mail: info@ghitan.cz
 web: www.ghitan.cz
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Firemní akce

Zajistíme:
 - Moderátory – profesionální moderátoři s velkými zkušenostmi z médií pro každou Vaši akci! Naši moderátoři jsou 
  pečlivě  připraveni, podklady na moderování si zpracují podle Vašich pokynů a jsou připraveni improvizovat v případě 
  jakýchkoli komplikací. Všechny starosti prostě nechte na našem moderátorovi! Ten podle Vašich pokynů dodržuje 
  harmonogram akce, dodržuje přesně stanovený program, vyplní „hluchá“ místa v programu a koordinuje účinkující.
 - Profesionální Dj´ s – profesionální Dj´ s hrající ve známých klubech! Velká nabídka českých i zahraničních hitů od 70. let 
  do současnosti klientovi na míru (disko, rock, pop, country, dechovka, vánoční hity+speciální nabídka – GOLDEN 80´ s -  
  nejslavnější české i zahraniční hity 80. let nebo SUPER HITS 90´ s – nejslavnější hity 90. let).
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše podle Vašich přání a požadavků!
 - Karaoke show - s nabídkou více než 30 000 českých i zahraničních hitů (disko, rock, pop, dechovka, country i speciální 
  nabídku vánočních hitů).
 - Kapely – rock, pop, romské, revivaly Abby, Queen, Beatles apod.
 - Dětský koutek pro Vaši firemní akci  
 - Klauny – kromě klaunů zajistíme i dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod. 
 - Bláznivé číšníky, servírky a falešné bodyguardy – s touhle partou se nudit rozhodně nebudete! Falešní číšníci 
  nebo bodyguardi přivítají Vaše hosty a v průběhu večera mezi nimi rozehrají humorné krátké scénky. 
 - Mimy a živé sochy – Vaše hosty přivítají a v průběhu večera je budou bavit nenásilnými interakcemi.
 - Kejklíře – ti dokáží žonglovat snad úplně se vším a navíc s humorem! Tato kejklířská show je možná i v angličtině.
 - Sumo zápasy – rozdejte si to v ringu jako zápasníci legendárního japonského sportu - suma! Souboj dvou 
  neohrabných zápasníků rozesměje nejen samotné zápasníky, ale celý Váš kolektiv. 
 - Kouzelníky – profesionálové, kteří vystupují s velkým úspěchem doma i v zahraničí a znát je můžete i z televizních 
  vystoupení. 
 - Barmanskou show - nabídka:
 - Exhibiční barmanská show - variace prvků s láhvemi, šejkry, ledem, sklenicemi
 - Ohnivá barmanská show – show s hořícími láhvemi, chrlení ohně z úst
 - UV barmanská show – show s ultrafialovým světlem a nasvícenými šejkry a láhvemi.
 - Barmanská škola - zábavnou formou naučíme Vaše hosty základy míchání koktejlů.
 
 - Pole Dance Show - pole dance je čím dál oblíbenější a virtuozita tanečnic u tyče je mnohdy až neuvěřitelná! 
 - Travesti show – při této show se pánové dokáží proměnit na slavné hvězdy! 
  Přijdou za Vámi: Helena Vondráčková
   Boney M
   Tina Turner
   Lucie Bílá
   Madonna
   Hana Zagorová
   Lady Gaga
   Marylin Monroe
   Ilona Csáková
   Adele
   Cher a další zpěvačky!

 - Taneční vystoupení – uvidíte například laškovný flirt dance, svůdné orientální tance, emocemi nabité latinskoamerické 
  tance (cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive), street dance, irské tance, step, zumbu apod.
 - Casino večerní program - večerní program Vám namícháme dle libosti, samozřejmostí je moderovaná zábava, 
  tématická hudba, děvčata v bance a ve směnárně žetonů, fotodokumentace a závěrečná dražba.
 - Akrobaty – ti předvedou například: 
   Akrobatické kousky na vysokých bambusových chůdách
   Interaktivní žonglérské představení
   Tanečně-žonglérskou ohňovou choreografii
   Tanečně-žonglérskou světelnou show
   Synchronizovaný tanec s dvoumetrovými hořícími lany
   Akrobatickou komediální show

Pokud budete mít další speciální požadavky, rádi pro Vás vše zajistíme k Vaší plné spokojenosti! 
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Svatby

Jedním z nejvážnějších životních kroků je bezesporu svatba. Až si ale řeknete ano, budete se chtít dobře pobavit a užít si s přáteli!  
A co může být lepšího než diskotéka nebo karaoke s hity českými i zahraničními od 60. let do současnosti? Svatbu Vám odmo-
derujeme, zahrajeme Vaše oblíbené hity, pozveme kouzelníka, přichystáme pro Vás barmanskou show a uspořádáme pro Vás  
a Vaše hosty soutěže pro pobavení! A když budete chtít, vybereme novomanželům peníze na společnou cestu životem do nevěstina 
střevíčku! 

Bonusový balíček na Vaši svatbu 1:
 - Dj a moderátor (zahraniční i česká hudba od 80. let až do současnosti, moderování celé svatby od vybírání  
  do střevíčku až po krájení dortu)
 - Karaoke (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti) 

Bonusový balíček na Vaši svatbu 2:
 - Dj a moderátor (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti, moderování celé svatby od vybírání  
  do střevíčku až po krájení dortu)
 - Karaoke (zahraniční i česká hudba od 80. let až do současnosti)
 - Barmanská show 
Nabídka barmanských show:
 - Exhibiční barmanská show – variace prvků s láhvemi, šejkry, ledem, sklenicemi…
 - Ohnivá barmanská show – show s hořícími láhvemi, chrlení ohně z úst…
 - UV barmanská show – show s ultrafialovým světlem a nasvícenými šejkry a láhvemi.
 - Barmanská škola – zábavnou formou naučíme Vaše hosty základy míchání koktejlů.

Bonusový balíček na Vaši svatbu 3:
 - Dj a moderátor (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti, moderování celé svatby od vybírání  
  do střevíčku až po krájení dortu)
 - Zábavné soutěže 
 - Karaoke (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti)
 - Kouzelník
Nabídka vystoupení:
 • Mikromagie
 • Table hopping
 • Parketové vystoupení
 • Humorné sázky (skořápky, karty aj.)

Bonusový balíček na Vaši svatbu 4:
 - Dj a moderátor (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti, moderování celé svatby od vybírání 
  do střevíčku až po krájení dortu)
 - Zábavné soutěže
 - Karaoke (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti)
 - Romská skupina (největší romské hity ve stylu Gipsy Kings, dále pak české a zahraniční hity.) 
 - Barmanská show 
Nabídka barmanských show:
 • Exhibiční barmanská show - variace prvků s láhvemi, šejkry, ledem, sklenicemi…
 • Ohnivá barmanská show – show s hořícími láhvemi, chrlení ohně z úst…
 • UV barmanská show – show s ultrafialovým světlem a nasvícenými šejkry a láhvemi.
 • Barmanská škola - zábavnou formou naučíme Vaše hosty základy míchání koktejlů.

 - Kouzelník
Nabídka vystoupení:
 • Mikromagie
 • Table hopping
 • Parketové vystoupení
 • Humorné sázky (skořápky, karty aj.)



Exkluzivní balíček na Vaši svatbu:
 - Dj a moderátor (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti, moderování celé svatby od vybírání do střevíčku  
  až po krájení dortu)
 - Fotograf
 - Zábavné soutěže 
 - Karaoke (zahraniční i česká hudba od 80. let do současnosti)
 - Romská skupina (největší romské hity ve stylu Gipsy Kings, dále pak české a zahraniční hity.) 
 - Barmanská show 
Nabídka barmanských show:
 • Exhibiční barmanská show - variace prvků s láhvemi, šejkry, ledem, sklenicemi…
 • Ohnivá barmanská show – show s hořícími láhvemi, chrlení ohně z úst…
 • UV barmanská show – show s ultrafialovým světlem a nasvícenými šejkry a láhvemi.
 • Barmanská škola - zábavnou formou naučíme Vaše hosty základy míchání koktejlů.

 - Kouzelník
Nabídka vystoupení:
 • Mikromagie
 • Table hopping
 • Parketové vystoupení
 • Humorné sázky (skořápky, karty aj.)

Balíčky lze na přání různě kombinovat a lze k nim přidat i další umělce a vystoupení!
(kejklíř, žonglér, klaun apod.)

Na požádání vypočteme a následně pošleme cenovou kalkulaci dle vybraného balíčku. 
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Akce pro města
Nestarejte se o tisíc věcí najednou – teď máte Ghitan event! 

Akce pro Vaše město nebo obec - to je teď naše starost! 

Zajistíme:
 - Moderátory – profesionální moderátoři s velkými zkušenostmi z médií pro každou Vaši akci! Naši moderátoři jsou
  pečlivě připraveni, podklady na moderování si zpracují podle Vašich pokynů a jsou připraveni improvizovat v případě  
  jakýchkoli komplikací. Všechny starosti prostě nechte na našem moderátorovi! Ten podle Vašich pokynů dodržuje  
  harmonogram akce, dodržuje přesně stanovený program, vyplní „hluchá“ místa v programu a koordinuje účinkující.
 - Profesionální Dj´s – Profesionální Dj´ s hrající ve známých klubech! Velká nabídka českých i zahraničních hitů od 70. let 
  do současnosti klientovi na míru (disko, rock, pop, country, dechovka, vánoční hity+speciální nabídka – GOLDEN 80´ s-  
  nejslavnější české i zahraniční hity 80. let nebo SUPER HITS 90´ s – nejslavnější hity 90. let). 
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše podle Vašich přání a požadavků!
 - Klauny – kromě klaunů zajistíme i dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod. 
 - Bláznivé číšníky, servírky a falešné bodyguardy – s touhle partou se nudit rozhodně nebudete! Falešní číšníci 
  nebo bodyguardi přivítají Vaše hosty a v průběhu večera mezi nimi rozehrají humorné krátké scénky. 
 - Mimy a živé sochy – Vaše hosty přivítají a v průběhu večera je budou bavit nenásilnými interakcemi.
 - Kejklíře – ti dokáží žonglovat snad úplně se vším a navíc s humorem! Tato kejklířská show je možná i v angličtině.
 - Sumo zápasy – rozdejte si to v ringu jako zápasníci legendárního japonského sportu - suma! Souboj dvou 
  neohrabaných zápasníků rozesměje nejen samotné zápasníky, ale celý Váš kolektiv. 
 - Kouzelníky – profesionálové, kteří vystupují s velkým úspěchem doma i v zahraničí a znát je můžete i z televizních vystoupení. 
 - Kapely – rock, pop, romské, revivaly Abby, Queen, Beatles apod.

 - Barmanskou show - nabídka:
 • Exhibiční barmanská show - variace prvků s láhvemi, šejkry, ledem, sklenicemi…
 • Ohnivá barmanská show – show s hořícími láhvemi, chrlení ohně z úst…
 • UV barmanská show – show s ultrafialovým světlem a nasvícenými šejkry a láhvemi.
 • Barmanská škola - zábavnou formou naučíme Vaše hosty základy míchání koktejlů.

 - Travesti show – při této show se pánové dokáží proměnit na slavné hvězdy! 
  Přijdou za Vámi: Helena Vondráčková
   Boney M
   Tina Turner
   Lucie Bílá
   Madonna
   Hana Zagorová
   Lady Gaga
   Marylin Monroe
   Ilona Csáková
   Adele
   Cher a další zpěvačky!

 - Taneční vystoupení – uvidíte například laškovný flirt dance, svůdné orientální tance, emocemi nabité latinskoamerické 
  tance (cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive), street dance, irské tance, step, zumbu apod.
 - Akrobaty – ti předvedou například: 
 • Akrobatické kousky na vysokých bambusových chůdách
 • Interaktivní žonglérské představení
 • Tanečně-žonglérskou ohňovou choreografii
 • Tanečně-žonglérskou světelnou show
 • Synchronizovaný tanec s dvoumetrovými hořícími lany
 • Akrobatickou komediální show
 • Pohádku pro děti

 - Atrakce pro děti i dospělé
 • Kolotoče
 • Houpačky
 • Střelnice
 • Občerstvení

 - Nafukovací atrakce – nafukovací skluzavka, skákací hrady, moucha, 
 - Facepainting 

Pokud budete mít další speciální požadavky, rádi pro Vás vše zajistíme k Vaší plné spokojenosti! 
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Akce pro kulturní domy
Pomůžeme Vám rádi s kompletní přípravou a realizací programu pro Váš kulturní dům! 

S námi máte jistotu, že se při Vaší akci budou bavit děti i dospělí! 

Zajistíme:
 - Moderátory – profesionální moderátoři s velkými zkušenostmi z médií pro každou Vaši akci! Naši moderátoři jsou
  pečlivě připraveni, podklady na moderování si zpracují podle Vašich pokynů a jsou připraveni improvizovat v případě  
  jakýchkoli komplikací. Všechny starosti prostě nechte na našem moderátorovi! Ten podle Vašich pokynů dodržuje  
  harmonogram akce, dodržuje přesně stanovený program, vyplní „hluchá“ místa v programu a koordinuje účinkující.  
 - Profesionální Dj´s – Profesionální Dj´ s hrající ve známých klubech! Velká nabídka českých i zahraničních hitů od 70. let 
  do současnosti klientovi na míru (disko, rock, pop, country, dechovka, vánoční hity+speciální nabídka – GOLDEN 80´ s -  
  nejslavnější české i zahraniční hity 80. let nebo SUPER HITS 90´ s – nejslavnější hity 90. let). Pro děti máme speciální  
  nabídku jejich oblíbených hitů (vhodné na maškarní nebo karneval).
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše podle Vašich přání a požadavků!
 - Klauny – kromě klaunů zajistíme i dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod.
 - Bláznivé číšníky, servírky a falešné bodyguardy – s touhle partou se nudit rozhodně nebudete! Falešní číšníci 
  nebo bodyguardi přivítají Vaše hosty a v průběhu večera mezi nimi rozehrají humorné krátké scénky. 
 - Mimy a živé sochy – Vaše hosty přivítají a v průběhu večera je budou bavit nenásilnými interakcemi.
 - Kejklíře – ti dokáží žonglovat snad úplně se vším a navíc s humorem! Tato kejklířská show je možná i v angličtině.
 - Sumo zápasy – rozdejte si to v ringu jako zápasníci legendárního japonského sportu - suma! Souboj dvou 
  neohrabaných zápasníků rozesměje nejen samotné zápasníky, ale celý Váš kolektiv. 
 - Kouzelníky – profesionálové, kteří vystupují s velkým úspěchem doma i v zahraničí a znát je můžete i z televizních vystoupení. 
 - Kapely – rock, pop, romské, revivaly Abby, Queen, Beatles apod.
 - Barmanskou show - nabídka:
 - Exhibiční barmanská show - variace prvků s láhvemi, šejkry, ledem, sklenicemi…
 - Ohnivá barmanská show – show s hořícími láhvemi, chrlení ohně z úst…
 - UV barmanská show – show s ultrafialovým světlem a nasvícenými šejkry a láhvemi.
 - Barmanská škola - zábavnou formou naučíme Vaše hosty základy míchání koktejlů.

 - Travesti show – při této show se pánové dokáží proměnit na slavné hvězdy!
  Přijdou za Vámi: Helena Vondráčková
   Boney M
   Tina Turner
   Lucie Bílá
   Madonna
   Hana Zagorová
   Lady Gaga
   Marylin Monroe
   Ilona Csáková
   Adele
   Cher a další zpěvačky!



 - Taneční vystoupení – uvidíte například laškovný flirt dance, svůdné orientální tance, emocemi nabité latinskoamerické 
  tance (cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive), street dance, irské tance, step, zumbu apod.

 -  Akrobaty – ti předvedou například: 
  • Akrobatické kousky na vysokých bambusových chůdách
  • Interaktivní žonglérské představení
  • Tanečně-žonglérskou ohňovou choreografii
  • Tanečně-žonglérskou světelnou show
  • Synchronizovaný tanec s dvoumetrovými hořícími lany
  • Akrobatickou komediální show
  • Pohádku pro děti

 - Pole Dance Show - pole dance je čím dál oblíbenější a virtuozita tanečnic u tyče je mnohdy až neuvěřitelná! 

 - Casino večerní program - večerní program Vám namícháme dle libosti, samozřejmostí je moderovaná zábava,
  tématická hudba, děvčata v bance a ve směnárně žetonů, fotodokumentace a závěrečná dražba.

 - Facepainting 

Pokud budete mít další speciální požadavky, rádi pro Vás vše zajistíme k Vaší plné spokojenosti! 
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Akce na klíč – balíčky!
Ghitan event zajistí produkci a realizaci jakékoli Vaší společenské, kulturní nebo sportovní akce na klíč. Vaši zaměstnanci, obchod-
ní partneři, klienti, přátelé nebo rodina, se mohou těšit na skvělý program, u kterého se rozhodně nikdo nudit nebude! Všechno 
nechte na nás a užijte si s námi bezstarostný den plný zábavy!

Nabízíme: 
 - Zajištění vhodných prostor pro akci (hlavně Plzeňský kraj)
 - Návrh programu Vaší akce+zajištění zábavného programu (kouzelník, artisté, pool dance, zábavné atrakce jako  
  nafukovací hrady, kolotoče, občerstvení apod.)
 - Zajištění moderování Vaší akce
 - Profesionální moderátory se zkušenostmi z akcí i médií
 - Hry a soutěže připravené pro klienta na míru
 - Hudební produkci dle požadavku – DJ i kapela (rock, pop, disko, dechovka, latina)
 - Atrakce (skákací hrady, kolotoče, občerstvení, střelnici)
 - Umělce (akrobaty, artisty, tanečnice, kouzelníka, ohnivou show, divadelní představení apod.)
 - Karaoke show
 - Hostesky
 - Ozvučení, pódium a osvětlení
 - Barmanskou show+obsluhu po celou dobu trvání Vaší akce

Family day (rodinný den) – Tato akce je většinou jednodenní a pořádáme ji jak pro firmy, tak pro rodiny.
Připravíme Vám vše podle Vašich představ a požadavků na míru! 

Zajistíme:
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše podle Vašich přání a požadavků!
 - Hry a zábavný program 
 - Moderátora na celý den
 - Bláznivé číšníky, servírky a falešné bodyguardy 
 - Kouzelníka
 - Klauny+dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod. 
 - Mimy a živé sochy 
 - Kejklíře
 - Sportovní program
 - Soutěže pro děti i dospělé a ceny
 - Atrakce (skákací hrady, kolotoče, občerstvení, střelnici) 
 - Pohádku
 - Sumo zápasy pro děti i dospělé ve veselých nafukovacích oblecích
 - Diskotéku
 - Večerní program s karaoke, se skupinou nebo Dj´ s 
 - Jídlo a pití podle Vašich požadavků 

 Family day jsou velmi oblíbené, protože firmy tak mohou odměnit své zaměstnance a zvyšují tím jejich motivaci.
 Klienti, zaměstnanci a Vaši pracovní partneři si užijí zajímavý program a navíc – s vlastní rodinou! Kolegové ze  
 zaměstnání se mezi sebou lépe poznají a načerpají síly do další práce. 

Maturitní plesy – Každý rok je to mezi studenty to samé, nikdo nechce nic organizovat, je s tím moc práce, všechno
nechávají jenom na mě, kde mám sehnat moderátora, kapelu na maturitní večer nebo Dj´ s? Tak to teď nechte na nás! 

Zajistíme:
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše podle Vašich přání a požadavků!
 - Moderátora celého maturitního plesu (naši moderátoři jsou pečlivě připraveni, podklady na moderování si zpracují  
  podle Vašich pokynů a jsou připraveni improvizovat v případě jakýchkoli komplikací)
 - Kapelu (rock, pop, latina, dechovka, revivaly Abba, Beatles, Queen) nebo Dj´ s
 - Taneční vystoupení (flirt dance, orientální tance, flamenco, latinskoamerické tance, street dance, moderní tance,  
  irské tance, samba, step, zumba …)
 - Bláznivé číšníky, servírky a falešné bodyguardy 
 - Mimy a živé sochy 
 - Kejklíře
 - Barmana na barmanskou show+drinky na celou dobu Vašeho maturitního plesu
 - Ozvučení a osvětlení
 - Fotografa
 - Karaoke show



Akce pro města – Potřebujete ve Vašem městě nebo obci zajistit akci pro spoluobčany, na kterou se bude dlouho
vzpomínat? Oslovte nás a nebudete litovat! Vše pro Vás připravíme podle Vašich požadavků a představ! 

Zajistíme vám:
 - Program i jeho přípravu na klíč
 - Profesionální a vždy pečlivě připravené moderátory 
 - Profesionální Dj´ s 
 - Zábavné soutěže i ceny
 - Klauny+dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod. 
 - Mimy a živé sochy 
 - Kejklíře
 - Artisty
 - Umělce na neuvěřitelně dlouhých chůdách
 - Sumo zápasy 
 - Pohádkové divadlo
 - Kapelu (rock, pop, latina, dechovka, revivaly Abba, Beatles, Queen nebo romskou kapelu)
 - Kouzelníka 
 - Ohnivou show 
 - Barmanskou show 
 - Pole dance show
 - Atrakce pro děti i dospělé 
 - Kolotoče
 - Houpačky
 - Střelnice
 - Občerstvení
 - Nafukovací atrakce 
   Nafukovací skluzavka Hasičské auto 
   Skákací hrad Kravička 
   Moucha
 - Facepainting 

Dětský den – Jednou za rok si děti zaslouží oslavit svůj den s plnou parádou a s námi se nudit nebudou! Podle Vašich přání 
a požadavků připravíme dětem program, na který dlouho nezapomenou! 

Zajistíme:
 - Ozvučení a světla
 - Program i jeho přípravu na klíč
 - Zábavné soutěže i ceny
 - Facepainting 
 - Klauny+kouzelníky, dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod. (děti se i s rodiči  
  na pódiu naučí kouzlit, kluci se promění na rytíře bojující o princeznu a těšit se můžete i na záplavu šátků, květin 
  i létajících předmětů. Zajistíme vše včetně divadelní dekorace)
 - Pohádkové divadlo
 - Artisty 
 - Mimy a živé sochy 
 - Kejklíře
 - Klauny
 - Žongléry
 - Umělce na neuvěřitelně dlouhých chůdách
 - Atrakce (skákací hrady, kolotoče, občerstvení, střelnici)
 - Ohnivou show
 - Dj´ s na dětskou diskotéku
 - Moderátora na celý den
 - Kapelu 

Pokud budete mít další speciální požadavky, rádi pro Vás vše zajistíme k Vaší plné spokojenosti! 

Vše pro Vás zrealizujeme a svážeme do komplexního balíčku podle Vašeho přání tak, abyste byli maximálně spokojeni! 



Mikulášský, Vánoční nebo jiný tématický karneval pro děti – Oslavy Vánoc nebo Mikuláš, to je pro děti 
a rodiče ten správný čas na pořádnou zábavu! A my ji pro Vás uspořádáme s plnou parádou! 

Zajistíme:
 - Ozvučení a světla
 - Přípravu celé akce i její program (zábavné tématické soutěže i ceny)
 - Klauny+kouzelníky, dekorace a pohyblivé balónkové projekty, non-stop modelování balónků apod. (děti se i s rodiči  
  na pódiu naučí kouzlit, kluci se promění na rytíře bojující o princeznu a těšit se můžete i na záplavu šátků, květin  
  i létajících předmětů. Zajistíme vše včetně divadelní dekorace)
 - Mikuláše, čerty i anděla
 - Facepainting 
 - Mimy a živé sochy 
 - Kejklíře
 - Žongléry
 - Pohádkové divadlo
 - Artisty
 - Umělce na neuvěřitelně dlouhých chůdách
 - Dj´ s na dětskou diskotéku
 - Kapelu 

Promotion a propagace – potřebujete představit Vaši firmu, propagovat ji i Vaše výrobky? Jsme tu pro Vás a pomůžeme 
Vám při prezentačních akcích na veletrzích, u stánku Vaší firmy, na výstavách nebo street promotion. 

Zajistíme:
 - Ozvučení, pódium i osvětlení
 - Moderátora na celou promotion akci, který si vše připraví přesně podle Vašich přání a požadavků
 - Hostesky
 - Zábavný program (artisté, barmanská show, soutěže apod.)

Svatby – potřebujete moderátora a Dj´ s na Vaši svatbu? Chcete, aby na ni všichni vzpomínali ještě po letech? 
Tak využijte naši svatební nabídku! Zajistíme kouzelníka,moderátora, Dj´ s, barmanskou show apod. 
 Bonusový balíček na Vaši svatbu 1:
  - Dj a moderátor 
  - Karaoke 
  - Ozvučení 
 Bonusový balíček na Vaši svatbu 2:
  - Dj a moderátor 
  - Karaoke 
  - Ozvučení 
  - Barmanská show 
 Bonusový balíček na Vaši svatbu 3:
  - Dj a moderátor 
  - Ozvučení 
  - Karaoke 
  - Kouzelník
 Bonusový balíček na Vaši svatbu 4:
  - Dj a moderátor 
  - Zábavné soutěže 
  - Barmanská show 
  - Kouzelník
  - Romská skupina (největší romské hity ve stylu Gipsy Kings, dále pak české a zahraniční hity.) 

 Exkluzivní balíček na Vaši svatbu:
  - Dj a moderátor 
  - Fotograf
  - Zábavné soutěže 
  - Karaoke 
  - Barmanská show 
  - Kouzelník
  - Romská skupina 



Vánoční a Silvestrovské večírky – konec roku je vždy ve znamení oslav, na kterých nesmí chybět dobrá zábava a tak 
jsme pro Vás připravili speciální nabídku! Aby Vaše oslava s přáteli, klienty, rodinou nebo obchodními partnery neměla chybu.

 Zajistíme pro Vás:
 - Ozvučení a osvětlení+pódium
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše dle Vašich přání a požadavků!
 - Zajištění vhodných prostor pro akci (hlavně Plzeňský kraj)
 - Návrh programu Vaší akce+zajištění zábavného programu 
 - Profesionálního moderátora 
 - Hudební produkce dle požadavku – DJ (Velká nabídka českých i zahraničních hitů od 70. let do současnosti klientovi 
  na míru - disko, rock, pop, country, dechovka, vánoční hity+speciální nabídka – GOLDEN 80´ s - nejslavnější české  
  i zahraniční hity 80. let nebo SUPER HITS 90´ s – nejslavnější hity 90. let)
 - Hudební produkce dle požadavku – kapela (rock, pop, latina, dechovka, revivaly Abba, Beatles, Queen nebo romskou kapelu)
 - Barmana na barmanskou show+drinky na celou dobu vánočního nebo Silvestrovského večírku
 - Zábavné soutěže s žertovnými cenami
 - Ohnivou show 
 - Karaoke 
 - Taneční vystoupení (flirt dance, orientální tance, flamenco, latinskoamerické tance, street dance, moderní tance,  
  irské tance, samba, step, zumba …)
 - Kouzelníka
 - Artisty
 - Pole dance show
 - Sumo zápasy 
 - Hostesky

Módní přehlídky – potřebujete představit novou módní kolekci, chcete zviditelnit Vaši firmu 
na výrobu spodního prádla apod.? 

 Nabízíme:
 - Ozvučení a osvětlení+pódium
 - Program i jeho přípravu na klíč – vše podle Vašich přání a požadavků!
 - Profesionálního moderátora, který bude celou akci moderovat
 - Hudební produkce na módní přehlídku dle Vašich požadavků+profesionální Dj´ s 
 - Modelky a modely na představení Vašich produktů
 - Doprovodný program (tanečníci, profesionální žonglér, kapela, Dj´ s apod.)
 - Hostesky
 - Fotografa 

Pokud budete mít další speciální požadavky, rádi pro Vás vše zajistíme k Vaší plné spokojenosti! 
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Reklama

Chcete, aby se o Vaší akci vědělo dlouho dopředu? Aby každý věděl, co se na ní bude dít a měli jste na Vaší akci co největší účast? 
Potřebujete zviditelnit Vaši firmu a produkty? Zajistíme pro Vás reklamu za rozumnou cenu, reklamu, která nezklame! 

Nabízíme:
Reklamní servis v síti Hitrádií, které týdně po celé republice poslouchá 4.766.000 posluchačů! 

 Proč rádio?
 • Rádio poslouchají lidé průměrně 5 hodin denně a činí tak 89 procent populace mezi 12-79 lety!
 • Rádio dokáže být posluchačům velmi blízké, poslouchají ho doma, v práci i autě a často k němu mají emocionální  
  vztah!
 • Rádio dokáže zajistit rychlý a cenově efektivní zásah pro velkou škálu a spektrum cílových skupin! 
 • Rádio je rychlé a flexibilní, proto je jedinečné pro plánování rozhlasových kampaní jako může být právě ta Vaše! 
 • Rádio vyvolává u posluchačů okamžitou reakci! Té můžete dosáhnout prostřednictvím reklamních soutěží  
  nebo reportérských vstupů. 
 • Už první týden vysílání reklamní kampaně může znát Váš reklamní spot 50-60 procent posluchačů a to díky sloganu,  
  hudbě nebo skvělému reklamnímu nápadu! 
 • Posluchači si rádiovou reklamu pamatují až dva měsíce po skončení reklamní kampaně! 
 • Rádio je prostě efektivní reklamní médium! 
 
  V rámci této reklamní kampaně Vám zajistíme:
 • Komplexní mediální a marketingový servis (tedy klasické rozhlasové spoty, nestandardní projekty speciálních operací  
  připravené pro Vás přímo na míru).
 • Výběr nejvhodnějšího rozhlasového produktu podle Vaší cílové skupiny.
 • Reklamu Vám naplánujeme, připravíme a necháme odvysílat podle Vašich představ. V éteru tak posluchači uslyší Vaši  
  konkrétní nabídku, adresu a telefon, a to několikrát denně!
 • Vaše reklama se může vysílat mimo klasický reklamní spot v reklamním bloku rádia. Znamená to, že ji pro Vás  
  necháme umístit na exkluzivní pozici třeba po informaci o počasí, dopravě, zábavném prvku rádia nebo jako  
  časomíru. Právě v těchto blocích Vás pak budou posluchači vnímat jako partnera oblíbeného, zajímavého a sledova- 
  ného programového prvku rádia.
 • Reklamu Vám můžeme udělat i prostřednictvím reklamního rozhovoru, soutěží v rádiu, jako street-call promotion  
  (přímý reportérský vstup z místa konání akce do éteru rádia).

Reklamní servis na internetu (sítě Hitrádia jako Femina.cz nebo na Qap.cz),
kde je měsíčně osloveno přes 1.000 000 uživatelů!

 To zahrnuje:
 • Reklamní prostor.
 • PR články.
 • Reklamu podle Vámi zadaných přání a požadavků.
 • Na přání si můžete nechat udělat i speciální imagazin Vaší firmy! Stačí dodat hrubý návrh jako nezpracované texty,  
  rozsah magazínu nebo Vaše požadavky na grafické zpracování a ostatní už pro Vás zařídíme my! 
 • Vaše vlastní reklamní internetové rádio! To vám bude sloužit jako skvělá propagace Vašich výrobků nebo služeb a Vaši  
  zákazníci ho mohou poslouchat kdekoli na světě! Marketingovou podporu máte zdarma a navíc si reklamní rádio  
  můžete dát i na vlastní web a současně na portál www.abradio.cz. Zde poslouchá internetová rádia průměrně  
  110 000 lidí denně a právě tento portál denně navštíví přes 40 000 návštěvníků. Neplatíte za instalaci a navíc, v ceně  
  jsou už zaplacené i autorské poplatky pro OSA i Intergram! 
 • Reklamní bannery různých velikostí
 • Soutěže o vstupenky na Vámi pořádané akce
 • Slevové kupony (1+1 vstupenka zdarma)

Další reklamní podpora:
 • Výroba bannerů všech velikostí
 • Grafika+výroba tiskovin (plakáty,letáky)
 • Reklamní prostory na lavičkách, billboardy apod.)
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