
Świąteczne
wydarzenia kulturalne 2020

Oferta na dedykowany streaming online
Koncerty  8  Spektakle teatralne  8  Kabarety



Wyjątkowe wydarzenie dla pracowników

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą 

wydarzeń świątecznych online, które mogą zostać zorganizowane 

dla Państwa pracowników, partnerów, czy kontrahentów.

Przedstawione dalej opcje mogą być gotowym produktem lub propozycją 

wyjściową do „skrojenia” oferty na miarę Państwa potrzeb, oczekiwań i budżetu.



Jak  i  gdzie?
Opcja 1:

Wydarzenie zorganizujemy u Państwa w siedzibie firmy, salonie sprzedaży, czy innym 
wskazanym i nietuzinkowym miejscu. Elementy świątecznej scenografii zbudują 
wyjątkowy klimat wydarzenia.

Opcja 2:

Wydarzenie w wirtualnym studio, wyposażonym w całą infrastrukturę techniczną, 
uwzględniającą oświetlenie telewizyjne, ekran ledowy lub green screen. 

Koszt wynajmu: + 8 000 zł netto

Dedykowane wydarzenie będzie realizowane na 5 kamer i udostępniony na 
przygotowanej stronie internetowej. Jest również możliwość transmisji YouTube co 
umożliwi osadzenie okna transmisji np. na firmowej stronie.



Christmas Solo Act
Koncert Krzysztofa Iwaneczko, który za pomocą fortepianu, swojego niezwykłego 
głosu oraz najpiękniejszych kolęd i pastorałek przeniesie Państwa w magiczny 
nastrój świąt.

Krzysztof Iwaneczko - polski muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, 
zwycięzca szóstej edycji programu The Voice of Poland

Koszt : 28 000 zł netto
(streaming do max. 500 osób / powyżej + 1 zł od osoby)

https://youtu.be/peMrrCFhKa4
https://youtu.be/peMrrCFhKa4


PPNOU
Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele

4 pasjonatów, których uwiodło charakterystyczne brzmienie i filigranowy rozmiar 
hawajskiej gitary, powszechnie znanej jako ukulele, lub po prostu uku. Na ich 
koncercie zawsze należy spodziewać się niespodziewanego! 

Łamią konwenanse i kobiece serca.

Koszt : 32 000 zł netto
(streaming do max. 500 osób / powyżej + 1 zł od osoby)

https://youtu.be/VMouIb4FR4w
https://youtu.be/VMouIb4FR4w


Winter Songs of  Frank Sinatra
Przepiękny zimowy koncert Natalii Świerczyńskiej wraz z zespołem, który 
rozgrzewa widzów nawet w największy mróz. Przyjemne swingowe aranżacje 
amerykańskich standardów świątecznych przeniosą Państwa wprost do lat 40-
stych na ośnieżone ulice Nowego York’u. Usłyszą Państwo m.in Let it snow, Jingle
bells, Winter Wonderland oraz największe przeboje Sinatry takie jak New York, 
New York czy My Way. 

Koszt : 38 000 zł netto
(streaming do max. 500 osób / powyżej + 1 zł od osoby)

https://youtu.be/rUDEQxlTH7Y
https://youtu.be/rUDEQxlTH7Y


Christmas Star
Oferta indywidualna, przygotowana specjalnie dla Państwa. Proponujemy 
koncert wybranej gwiazdy polskiej sceny muzycznej, która wraz ze swoim 
zespołem zaprezentuje autorski repertuar w świątecznej aranżacji. Przykładem 
może być Kayah, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Mietek Szcześniak, Andrzej 
Piaseczny, Golec uOrkiestra i wiele innych.

Dostępność wybranego artysty do potwierdzenia po jego wyborze.

Koszt : od 80 000 zł netto
(streaming do max. 500 osób / powyżej + 1 zł od osoby)

https://youtu.be/Ze1dDc41CRU
https://youtu.be/Ze1dDc41CRU
https://youtu.be/BNnNwje512U
https://youtu.be/BNnNwje512U


Spektakle  i   Kabarety
Oferujemy organizację streamingowanych spektakli teatralnych oraz występów 
kabaretowych. W przypadku kabaretów istnieje możliwość wplecenia historii 
dotyczącej wybranej firmy i tym samym spersonalizowania występu.

Przykładowe sztuki: 

Kiedy kota nie ma, Triathlon Story, Dobry wieczór kawalerski, Kolacja na 4 ręce

Koszt: 55 000 zł netto
(streaming do max. 500 osób / powyżej + 1 zł od osoby)

Przykładowe kabarety:

Ani Mru Mru lub Paranienormalni

Koszt: 62 000 zł netto
(streaming do max. 500 osób / powyżej + 1 zł od osoby)



Prezenty świąteczne? Przygotujemy!
Kompleksowo dla Państwa możemy zadbać także o prezenty w postaci 
voucherów na nasze wydarzenia, bądź paczek z wyjątkowymi, naturalnymi 
produktami WERANDA DELI&GIFTS, ręcznie przygotowane, zapakowane oraz 
wysłane pod wskazany adres.



A oprócz tego zorganizujemy…

- Koncert noworoczny

- Koncert okolicznościowy

- Koncert jubileuszowy

- inne wydarzenia zgodne z Państwa życzeniem.



Zapraszamy do współpracy

Jacek Ciepliński
Zadzwoń: +48 510 853 237

Napisz: j.cieplinski@visualproduction.pl


