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Július Predajniansky a Stanislav Guláš 

 

Vážení kolegovia event manažéri. 

Dostáva sa Vám do rúk špecializovaný materiál, venovaný našej práci v 
oblasti eventov. Veríme, že sa budeme takto stretávať pomerne 
pravidelne.  

Vždy sa Vám budeme snažiť priniesť nové programy a balíky pre Vaše 
eventy, ako aj súhrn toho najdôležitejšieho, čo sme počas 
predchádzajúceho obdobia zrealizovali. 

Plánujete event, konferenciu, festival, výstavu, módnu prehliadku alebo 
akciu v nákupnom centre? 

Máme pre Vás pripravené zaujímavé návrhy a projekty, vhodné pre vašu 
firmu, továreň či nákupné centrum. My Vám event, akciu, výstavný 
stánok, alebo módnu prehliadku vymyslíme a spoločne si k návrhom 
sadneme. Vaše výstavné stánky vám urobíme na mieru. 

Po konzultácii s Vami vyberieme a prezentujeme projekty vhodné priamo 
pre Vás, prípadne upravíme Váš existujúci projekt k úplnej dokonalosti, 
aby bol Váš nadriadený maximálne spokojný. 

 

Máme pre Vás hotové návrhy 
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Dramaturgicky ucelený 

reprezentačný program na 4 – 8 

hodín. Pre firmy a hotely ponúkame špeciálnu VIP EVENT SHOW vo viacerých 
variantoch (REPREZENTAČNÝ VEČER / EVENT / PLES). 

Je to dramaturgicky ucelený umelecký program s kvalitným ozvučením, 
osvetlením, moderovaním a umeleckou produkciou vrátane DJ a celovečerného 
vystúpenia umeleckého klauna, herca a míma. 

Ide o balík, ktorý vás odbremení od čiastkového riešenia kultúrneho programu 
na vašom evente. Okrem profesionálneho moderovania budete mať možnosť 
na jednom pódiu zažiť za jeden večer prierez svetovými hitmi, muzikálmi, 
HUSĽOVOU SHOW, slovenskými i svetovými operetnými melódiami (RETRO 
SHOW), francúzskymi šansónmi, rockovými vypaľovákmi, ako aj popovými 
tanečnými hitmi.  

A to všetko v živom podaní víťaza Česko Slovenskej TV show THE X 
FACTOR  Petra Bažíka s kapelou a finalistky Slovensko hľadá Superstar 2007 
Natálie Hatalovej, resp. víťazky ČR SR show THE VOICE 2012 Ivanny Bagovej, 
výborných tanečníkov v kombinácii so špičkovým ozvučením a osvetlením zo 
strany profesionálov, ktorí majú za sebou viac ako 4000 eventov a spolupráce 
na množstve priamych televíznych prenosoch.  

VIP EVENT SHOW vám pre vašich zamestnancov, obchodných partnerov 
a klientov prinesie doteraz nevídanú dramaturgicky ucelenú kombináciu 
umeleckých výkonov a neopakovateľného vizuálu, z energie ktorých budete 
čerpať ešte dlho po ukončení eventu. 

www.vipeventshow.com 

  

http://www.vipeventshow.com/
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Eventy, firemné 

večierky a párty 

Plánujete event, konferenciu, festival, výstavu, módnu 
prehliadku, firemku, párty alebo akciu v nákupnom centre?  
 
Rýchlo a spoľahlivo.  
Presne tak zabezpečíme každý Váš event.  
 
Dodáme všetko potrebné a urobíme ho na mieru presne 
podľa Vašich predstáv. U nás nič nie je prekážkou.  
 
Nemáte čas tvoriť program? Náš team kreatívcov Vám rád 
pomôže.  
 

Nechajte event na nás a Vy si ho, len užívajte 🙂. 
Máme pre Vás hotové návrhy. 
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Výstavné stánky 

Plánujete účasť vašej 
spoločnosti na domácich či 
medzinárodných veľtrhoch, 
výstavách, kongresoch, 
konferenciách? 

Ponúkame vám návrh 
a realizáciu vášho 
výstavného stánku či 
expozície na mieru. 

Presne podľa vašich 
predstáv, presne podľa 
vašich rozpočtov, presne 
podľa vašich očakávaní. 

Na požiadanie zariadime aj 
vybavenie interiéru 
expozície. 

1. Desiatky zrealizovaných 
inštalácií. 

2. Spolupráca aj so zahraničnými 
klientmi. 

3. Máme pre vás hotové návrhy. 

4. S nami budete originálni. 

5. Vytvoríme vám magickú 
atmosféru v priestore vášho 
výstavného stánku. 

6. Spoľahlivý tím odborníkov a 
majstrov je pripravení 
zrealizovať vase sny. 
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     Na čom sme pracovali 

minulé týždne 

Počas uplynulého obdobia sme pre vás 
realizovali okrem mnohých iných aj tieto 
eventy: 

- Montáž výstavného stánku pre 
najlepšieho kaderníka na svete 
Mounira v talianskom meste 
Bologna 

- LED panel pre Jarné dni 2019 v 
obchodnom centre CENTRAL 
BRATISLAVA 

- Prezentácia MERCEDES BENZ v 
Nemecku 

- Ozvučenie fun zóny pred zápasom 
Slovan Bratislava – Dunajská streda 
+ krst knihy Viktora Tegelhoffa 
„Belasé legendy“ 

- Spolupráca na realizácii fan zóny ŠK 
Slovan Bratislava 
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Čo Vám ponúkame 

v ďalšom období 

V ďalšom období vám ponúkame 
nasledovné špecialitky v oblasti 
eventov: 

- Profesionálnu fotografku 
Katarínu Predajniansku, 
okrem iného aj dvornú 
fotografku víťaza ankety 
OTO 2019 rapera KALI-ho 

- Zastrešené pódiá / 
ozvučenie / osvetlenie 
letných festivalov 

- Famózne vystúpenia víťaza 
Česko Slovenskej TV show 
THE X FACTOR Petra Bažíka 



 

 

WEB ADRESY: 

www.partylive.eu 

www.golden-entertainment.com 

www.peterbazik.com 
 

MOBIL: 

+421 908 731 269 

+421 905 710 748 
 

E-MAIL: 

info@golden-entertainment.com 

partylive@partylive.eu  
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Klikni pre referencie! 

Referencie GOLDEN ENTERTAINMENT 

Referencie PARTYLIVE 

Toto sú novinky plniace účel obchodnej ponuky a sú určené výhradne pre oficiálnych zástupcov a predstaviteľov právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo inštitúcií 
pôsobiacich na území EÚ. Nie sú určené pre fyzické osoby. Žiadosť o súhlas s prijímaním podobných emailov a noviniek pre nových potenciálnych zákazníkov je uvedená v 
záverečnej časti podpisu v emaile. V prípade požiadavky o zrušenie prijímania týchto noviniek postupujte prosím podľa informácií v záverečnej časti podpisu v emaily. 

http://www.partylive.eu/
http://www.golden-entertainment.com/
http://www.peterbazik.com/
mailto:info@golden-entertainment.com
mailto:partylive@partylive.eu
http://golden-entertainment.com/wp-content/uploads/2018/11/GE-referencie-SK-v2.pdf
http://www.partylive.eu/referencie.php

