PROPOZYCJE ŚWIĄTECZNE
Pragniemy przedstawić Państwu scenariusze, które zamienią oficjalne spotkanie
świąteczne w niezapomnianą przygodę w pełnej humoru, świątecznej atmosferze oraz
atrakcje, które sprawią, że uczestnicy będą z miłą chęcią powracać wspomnieniami
do Państwa imprezy.

TRADYCYJNA WIGILIA FIRMOWA
Organizowane przez nas spotkania firmowe charakteryzuje niepowtarzalna świąteczna
atmosfera. Naszym celem jest zbudowanie odpowiedniego klimatu, tak aby każdy
uczestnik miał poczucie, iż spotkanie jest wyjątkowe.
Największym zainteresowaniem cieszy się tradycyjny pakiet świąteczny,
na który składa się:
•
•
•
•
•
•
•

świąteczna oprawa muzyczna
świąteczne konkursy
mikołajkowe konkurencje sportowe
karaoke
warsztaty świąteczne
konferansjer
wizyta Świętego Mikołaja

CHRISTMAS PARTY
Christmas Party to zabawa pełna ruchu o imprezowym klimacie. Spotkanie o nieformalnym
charakterze pozwala uczestnikom dobrze bawić się przy dźwiękach ulubionej muzyki.
Ponadto na gości czekać będzie wiele atrakcji, które umilą spędzony czas oraz pozwolą
poznać się nieco bliżej.
Na pakiet Christmas Party składa się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zespół coverowy/ Dj
pokazy arytystów- pokaz barmański, pokaz iluzjonistyczny, pokaz sztucznych ognii,
pokaz laserowy, kabaret
konkursy świąteczne
mikołajkowe konkurencje
konferansjer
kasyno
catering
świąteczny foto- kącik
wizyta Mikołaja

ŚWIATECZNE ANIMACJE I KONKURENCE SPORTOWO-REKREACYJNE:
•
•

•
•
•
•
•

Ozdabianie świątecznych pierników- zadaniem uczestników jest udekorowanie pierników
za pomocą spożywczych pisaków)
Konkurs na Mikołaja Roku- zadaniem uczestników jest ucharakteryzowanie na Świętego
Mikołaja osoby wybranej z grupy. Do wykorzystania są elementy stroju mikołaja (osobno
rękawy, nogawki, wata, itp.). Z kolei zadaniem ucharakteryzowanego już Mikołaja jest
rozśmieszenie pozostałych uczestników imprezy kawałem o tematyce świątecznej.
Sztafeta pomocników Mikołaja z prezentami- bieg w potrójnych spodniach z prezentem
na czas.
Jaka to melodia? - konkurencja świąteczna, w której trzeba wykazać się dobrą znajomością
świątecznych melodii.
Świąteczne wyścigi- w konkurencji tej dowiemy się kto porusza się najszybciej z górą
prezentów, bombką między kolanami oraz w wieloosobowych nartach.
Świąteczne kalambury- hasła związane wyłącznie ze świętami. Grupy rywalizują
jednocześnie gdyż najważniejszy jest czas
Świąteczny quiz- pytania ściśle związane z tematyką Świąt. Na zwycięzców konkursów
czekają drobne upominki.

