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Jistě to každý, kdo byl někdy na plese, zná. Sál je krásně nazdoben, ale na podiu za kapelou to vypadá jako z jiného
světa – zázemí sálu, poházené věci od techniky a podobně. Ideálním řešením je LED curtain, neboli černý závěs se
stovkami LED diod přes celou zadní stěnu podia, který dá i tomu nejzazšímu koutu krásnou, plesovou atmosféru a
zároveň vyzdvihnepůsobení celého orchestru, moderátora i samotných maturantů při proslovu. Zároveň dodá
vznešenou atmosféru celému sálu, protože podium je místo, kam během celého večera směřují zraky návštěvníků
nesčetněkrát.

Každá třída chce být vidět a nejlépe aby každý věděl, jak se jmenuje. Skvěle to lze podpořit svítícími písmeny, která se
dají umístit nejen na podium, ale všude v sále. K dispozici máme samozřejmě kompletní abecedu, včetně různých
velikostí, abychom dokázali poskládat i ten nejdelší název třídy, či téma plesu.

Téma plesu nedělá pouze výzdoba, ale hlavně maličkosti. A tyhle maličkosti si lze u nás půjčit. Od velkého skákacího
hradu na téma Disney, až po umělé zákopy na téma Army, fantazii se meze nekladou.

Nafotíme Váš ples na Polaroid! Dostanete od nás malou fotku do kapsy, která ale, na rozdíl od většiny jiných, neposlouží
jen jako vzpomínka, ale jako malej soukromej poklad. Jedna fotka, na kterou už nikdy nezapomenete. Skutečný zážitek
na skutečné fotce. Už i Vaše babička zažila takové focení. Princip zůstává, jen se vrací v trochu jiné podobě. Vyfoťte se
od nás a v minutě sledujte, jak se Vám fotka vybarví v ruce.

Znáte to všichni. Po půlnoci skončí plesová atmosféra a začíná ta největší party. Jenomže ta největší vřava trvá vždy
maximálně 15 minut. Poté se začíná pomalu vše balit, lidé se rozcházejí a DJ už v podstatě jen dohrává. My se to
ale rozhodli změnit a udělat i z téhle dvouhodinovky nezapomenutelnou část plesu. Nabízíme 2 hodinovou show
se speciálními efekty, které zajistí, aby tempo party trvalo od začátku až do konce. Smoke jety, umělé ohně, lasery,
speciální efekty, umělé ohňostroje, světelná show a další! Využít můžete speciálně připravené balíčky, nebo
Vám 2 hodinovou show připravíme na míru tak, abyste si celé 2 hodiny připadali jako na Ibize.

Chcete, aby Vám lidé psali do vzkazníků pěkné přání a vzkazy, ale Váš sál má problém s tím, aby jste vzkazníky věšeli
na zeď ? Nebo je n nechcete řešit a doplácet na to, když někdo počmárá zeď , na které vzkazníky visí. Máme pro Vás
řešení v podobě přenosné vzkazníkové zdi. Zeď je možné upravit i do vašeho tématu, dle přání a požadavků.

Vlastní žvýkačky s názvem třídy, nebo dle požadavků maturantů. Trend, který je čím dál častější. A proto Vám ho rádi
nabídneme i my. Stačí nám pouze to, co budete na žvýkačky chtít a my už se postaráme o grafický návrh, zpracování
a dodání až k Vám do třídy.

Maturitních plesů je všude víc než dost a proto, aby ten Váš pořádně vynikl, už nestačí pouze událost na Facebooku.
Připravili jsme tedy možnost vytvoření profesionální video-upoutávky na Váš maturitní ples, který natočí, sestříhá a
připraví profesionální kameraman. Nejedná se o trailer videa, ale o video-pozvánku na Váš ples :).
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I taková maličkost jako jsou fotografie při šerpování jde udělat lépe. Nabízíme tvorbu dynamické prezentace formou
krátkých videoshotů.Přijedeme, natočíme, sestříháme, upravíme a předáme. V případě, že si nedovedete pod
videoshotem nic představit, rádi zašleme ukázku (jde v podstatě o takový delší bumerang, který znáte z Instagramu:) ).

Kovboj, smrtka nebo třeba římský zápasník chodící po sálu během celého večera. To je maskot na maturitní ples,
kterého samozřejmě zajišťujeme dle tématu maturitního plesu.

Klasická situaci, kdy Vás security posílají během diskotéky dolů z podia je minulostí. Nově nabízíme službu, která Vám
zajistí volný vstup na podium během diskotéky, aniž by Vás někdo stále posílal z podia dolů**
*Ideální hlavně pro plesy v DK Metropol
**Služba se týká pouze maturantů

Chcete ples opravdu dotažený do posledního detailu? Nenabízíme pouze tematickou výzdobu sálu, ale kompletní
květinovou výzdobu sálu, včetně stolů pro hosty a stolu na šerpování.

Maturitní ples má být hlavně slavnostní a kulturní událostí. Některé, klasické vybavení každé slavnostní události ale
chybí. Proto jsme připravili možnost zapůjčení elegantních doplňků, které udělají ples slavnostnější a navodí atmosféru
opravdového galavečera. (V nabídce máme například: bílý elegantní ubrus pod šerpy a skleničky, koktejlové stolečky,
šampusové sety, červený koberec včetně zábran, čokoládové fontány a další) Elegantní prvky samozřejmě doporučujeme
s ohledem na téma plesu a lze zajistit i individuální záležitosti :).

10..9..8..7.. odpočet, kterým zahajujeme každý maturitní ples a který dává vědět, že vše právě startuje. Nově nabízíme i
vizuální tvorbu odpočtu na plátno nebo LED stěnu, dle tématu a přání maturantů, tak, aby na každém plese neběžel
stejný odpočet a každý ples byl zcela výjimečný.

Velmi častý problém. Jak odvést velké množství tomboly ze školy do sálu v osobním autě, abyste nemuseli jet 5x? Nově
proto nabízíme službu ODVOZ TOMBOLY, kdy Vám tombolu rádi odvezeme naší dodávkou ze školy, přímo do sálu a
bez starostí.

Víme, jak složité je pro dámy domluvit si v den plesu kadeřníka tak, abyste vše stíhaly. Abychom Vám vyšli vstříc a zabránili
tak zbytečným stresům rádi zajistíme služby kadeřnice přímo na místo konání plesu.

Velmi podobná služba jako u kadeřnice. Kosmetička dorazí až do sálu a nalíčí Vás, dámy, přímo v místě konání plesu.
Nemusíte tak nikam dojíždět, ani odcházet a slečna kosmetička Vás může vzít i více najednou. Spolupracujeme zde s
velmi zkušenou vizážistkou Lucií Urbanovou.



Prodej konfet u vstupu. Velmi žádaná služba, kdy návštěvníci nemusí nakupovat konfety před plesem, ale až přímo při
příchodu do sálu. Nabízíme i možnost před-objednávek, kdy si rodiče, nebo třída mohou objednat libovolné množství
konfet různých druhů a velkostí.

Máte zvukaře, který není ochoten odpouštět nástup ani šerpování, nebo máte techniku, která nemá obsluhu? Nevadí,
rádi Vám poskytneme služby našeho technika, který po domluvě s Vámi vše obslouží ke spokojenosti Vaší i Vašich hostů.

Ples dotažený do všech detailů. Ne, program na obyčejné A4, nebo prázdné projekční plátno při začátku plesu. Rádi Vám
dle téma plesu připravíme drobnosti týkající se grafiky. Od graficky zpracovaných programů až po tematickou grafiku na
plátno, která při příchodu návštěvníku podpoří tematičnost plesu.

O detailech a dotažení plesů do co nejmenších detailů už jsme o pár řádků výše psali mockrát. Platí to i u stolu na
šerpování a hlavně u stolů pro hosty, které jsou velmi často opomíjeny. Jedná se o jedinečnou událost, na které
zveme své nejbližší, proto by i výzdoba stolů měla odpovídat slavnostní atmosféře každého plesu. Ve spolupráci s
profesionálními designery Vám připravíme výzdobu stolů, včetně šerpujícího na míru.

Občerstvení pro hosty u stolů, občerstvení pro všechny návštěvníky plesu i v poslední době žádaný mini raut do šatny
maturantů, nebo jenom objednávka pizz pro maturanty. Zařídíme, připravíme a dopravíme na místo plesu. Na Vás už
je jen to všechno sníst :).

Ano, úplná maličkost, která je ale důležitým prvkem při vstupu hostů do sálu také umíme zařídit. Navíc ne pouze v
barevném provedení ale i s potiskem, dle tématu plesu, nebo Vašich požadavků.

Maturitní ples, jak už bylo napsáno, je slavnostní událost a každý by si alespoň tu jednu sklenku dal. Ale jak z plesu?
Taxíkem, nebo rovnou svozovým autobusem (například když je sál více vzdálen od klubu na after party), které pro
Vás také rádi zajistíme :).

Ceny jednotlivých produktů poskytujeme na vyžádání v uceleném ceníku. V některých prí̌padech mohou být ceny
individuální, vzhledem k rozdílným požadavkům a prá̌ní maturantů.
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