Night-Day Event Kft.
Tel.: +36-1-348-0412
Fax: +36-1-348-0413
E-mail:
info@night-day.hu
Web: www.night-day.hu

CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMÖTLETEK,
CÉGES MIKULÁS PARTY
PROGRAM ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

2013.
Szeptember
Kedves Olvasónk!

Az őszi csapatépítésekhez kötődve és az év végi rendezvényekre készülődve, szeretnénk
figyelmébe ajánlani egyedi műsorainkat és programcsomagjainkat.
ŐSZI CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMJAINKBÓL:
KÜRTŐSKALÁCS SÜTÉS: Különleges gasztrokaland, mely során a csapattagok nem csak az
ínycsiklandó finomság hagyományos készítési eljárásával, hanem a kalács történetével is
megismerkedhetnek. A csapatmunka kézzelfogható eredményeként, a program végén együtt
fogyaszthatják el a frissen sült, ropogós, illatos süteményeket.
DISZNÓTOR-TÚRA: A hamisítatlan falusi disznóvágás hagyománya keretében, egy szórakoztató
és építő jellegű egész napos programra invitáljuk az ízletes malacságok kedvelőit.
MEGHÖKKENTŐ MESÉK: Egyedi, csapatjátékkal fűszerezett improvizációs indoor műsor.
MISSION IMPOSSIBLE:Vérbeli team-building, ahol az akciókba és a nyomozásba színészek és
még Scully is beszáll. Egy csapatmunkában bővelkedő krimi játék, bel- és kültéri
programelemekkel.
CSAPATÉPÍTÉS SHERLOCK HOLMES-SAL: A krimi rajongók nyomozójátéka interaktív
változatban.

További ötleteinkről, programjaink részleteiről érdeklődjön kollégáinknál.
MIKULÁSNAPI ÍZELÍTŐ

Mikulásváró zenés, interaktív, bábos jellegű műsoraink 65.000,-Ft + Áfa ártól.
A JÉGKIRÁLYNŐ ÉS A MIKULÁS
Zenés interaktív mikulásváró műsor, a csodálatos hangú Lőrincz Andrea színművésznő
közreműködésével.
SEGÍTSÉG GYEREKEK, ELTÉVEDT A MIKULÁS!
Interaktív társasjáték, sok humorral és zenével profi színészek előadásában.
MANÓK a SZÁNRÓL!
Családi interaktív műsor 0-99 éves korig, zenével, mókával, kacagással, profi színészek
előadásában.
A MIKULÁS PILLANGÓORSZÁGBAN
Az izgalmas mesejáték, ismert mikulásdalokkal.

Mikulásnapi programcsomagok
2013. október 30-ig akciós áron 190.000,-Ft + 27% Áfa.
Száncsengő…
Az interaktív program a Mikulás érkezését készíti elő a gyerekek számára.
Tartalma:
- A suszter manói - Mikulásváró interaktív élőszereplős bábmese
- Száncsengő játszó- egyedi tervezésű ügyességi játékok, mondókákkal, verssel ötvözve
- Mikulás ajándékosztása

Mikulás udvara
Tartalma:
- Ho-ho-hó! Hol van már a télapó? 5 állomásos mikulásnapi kalandjáték
- Karácsonyi manó alkotó vagy csiri-biri készségfejlesztő játéksarok
- Énekes mikulásvárás
- Mikulás ajándékosztása
HA ÍZELÍTŐNK FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSÉT, HÍVJON MINKET BIZALOMMAL!
Tel.: +36-1-348-0412 Fax: +36-1-348-0413

Mobil: +36-30-628-4859

E-mail: info@night-day.hu

Ön, illetve Cége adataihoz legális rendezvény adatbázis vásárlással, tájékoztatási engedéllyel, tele sales tevékenységgel vagy az internet oldalakról nyilvános cím
gyűjtésével jutottunk. Amennyiben levelünkkel zavartuk, elnézést kérünk! Ha cégünk által időszakosan küldött újdonságokat, akciókat tartalmazó hírlevélre nem
tart igényt, egy leiratkozás tárgyú levélben leiratkozhat és töröljük rendszerünkből. Az üzenet elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át, de a vírusmentességére
nincs semmilyen garancia, ezért kérjük, ellenőrizze azt. Köszönjük!

