ZESPÓŁ 5 NAD RANEM

Szef Zespołu 5 Nad Ranem – Norbert Stępień Tel. +48 880 009 106
Manager zespołu Karina Ciosk Tel. +48 691 236 486
www.5nadranem.pl
https://www.facebook.com/5nadranem

Jesteśmy zespołem muzycznym od roku 1995 . W naszym składzie przez te lata byli różni
W tej chwili jest nas sześcioro. Gramy w 100% na żywo! Wśród nas są wykształceni
muzycy ale i tzw. „samouki” muzyczne. To co nas łączy to PASJA do muzyki!
Skład naszego zespołu to: wokalistka, perkusja, gitara basowa, instrumenty klawiszowe,
gitara solowa i saksofon. Dzięki takiemu zróżnicowaniu jesteśmy bardzo dynamiczni i
zagramy dla Was każdy rodzaj muzyki!
Repertuar 5 Nad Ranem jest bardzo różnorodny. Zawiera około 150 utworów, które
wyselekcjonowaliśmy spośród wielu popularnych hitów muzyki z Polski i całego świata!
Większość z nich to po prostu nasze ulubione kawałki, które gramy z pasją, często w nowych
posłuchania… Jest on podzielony na bloki tematyczne.Gramy m.in.: złote polskie przeboje,
najnowsze utwory z list przebojów, disco z lat 70tych i 80-tych, rock&roll, pop, funk, trochę
jazzu, muzyki retro i nieco kawałków w wersji instrumentalnej. Bloki są dostosowane do
przebiegu Waszej Imprezy – zwykle trwają około 45 minut a w przerwach puszczamy
muzykę mechaniczną.
Jeśli chodzi o dobór utworów na Waszą imprezę, najlepiej będzie jak nam zaufacie i sami
będziemy mogli zadecydować, jakie bloki muzyczne przygotować dla Was, oczywiście
weźmiemy Pod uwagę Wasze preferencje muzyczne.

Studio 12na12 fotografia cyfrowa
Aleja Solidarności 15A
25-323 Kielce
www.12na12.pl
fotografia@12na12.pl
tel. 791-12-12-14
tel. 791-12-12-18
facebook.com/fotograf12na12

Wyjątkowa fotografia ślubna pełna ulotnych chwil, przemyślanych kadrów, ciepłych barw,
romantycznych plenerów.
W naszej ofercie jest również fotografia ciążowa, noworodkowa, dziecięca i biznesowa.
Zapraszamy do współpracy.

Aleksander Zieliński fotografia ślubna

tel. 882 800 802
e-mail: alekzielinski@wp.pl
www.AleksanderZielinski.pl

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty:
Fotograficzny reportaż z uroczystości ślubnej.

Bawialnia Bajkowa Kraina

ul. Strasza 30
25-108 Kielce
Tel. 508-452-470

Bajkowa Kraina oferuje profesjonalne animacje dla dzieci podczas imprez
okolicznościowych. W strefie zabaw najmłodsi będą mieli okazję pomalować twarz w
fantazyjne wzory, a także poprosić animatorki o ulubionego zwierzaka skręconego z
baloników. Dodatkowo animatorzy zabaw zapewnią moc atrakcji – gry i konkursy z
nagrodami, bańki mydlane, piniaty z cukierkami, nauka tańca i wspólne pląsy przy muzyce.
Dobra zabawa gwarantowana! Preferencyjne ceny, kilka pakietów do wyboru.

Restauracja Bałtowski Zapiecek
(teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego)

Bałtów 169a
www.baltowskizapiecek.pl
www.facebook.com/baltowskizapiecek
Organizacja przyjęć weselnych :
kontakt@baltowskizapiecek.pl
tel.797-028-497
Restauracja:
restauracja@baltowskizapiecek.pl
tel.518-692-303

Restauracja Bałtowski Zapiecek zlokalizowana jest na terenie Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego .Dysponujemy dwoma salami w których możemy komfortowo ugościć do 400
osób. Organizujemy również duże eventy konferencje, szkolenia dla firm jak i małe,
kameralne przyjęcia. Szef Kuchni Zapiecka starannie dobiera wykwitnie potrawy na każdą
okoliczność. W pobliżu restauracji znajduje się 5 domków typu willowego ,które stanowią
bazę noclegową. Restauracja Bałtowski Zapiecek organizuje również wesela w plenerze.
Jeżeli jeszcze nie podjęliście decyzji, gdzie odbędzie się Wasze przyjęcie zapraszamy do Nas

BarBarmana
Tel.: 792-529-801
Tel.: 513-555-939
kontakt@barbarmana.pl
www.barbarmana.pl
www.facebook.com/BarBarmana

Mawiają, że najprostsze rzeczy najtrudniej dostrzec. My jesteśmy całkowitym
przeciwieństwem tego powiedzenia! Usługi barmańskie w wykonaniu BarBarmana Wasi
goście dostrzegą bez problemu, a do tego ogrom zabawy i uśmiechu oraz przepyszne drinki
zapamiętają na długo!
Świadczymy kompleksowe usługi barmańskie wraz z pokazami na weselach, poprawinach,
wieczorach panieńskich i kawalerskich. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dobra zabawa i
wyjątkowy klimat!
Do naszych koktajli używamy tylko specjalnie dobranych składników, profesjonalnych
syropów i wyszukanych owoców.
Zapraszamy do kontaktu!

Barmans Flair Team
Hubert 507-729-374
Kamil 508-404-276
Jowita 535-599-633
kontakt@barmans.pl
www.barmans.pl

Jesteśmy Agencją Barmańską z wieloletnim doświadczeniem. Poprzez kreatywność,
pomysłowość i elastyczność jesteśmy w stanie zorganizować i obsłużyć każdego rodzaju
imprezę a także uatrakcyjnić ją tak aby na długo zapadła w pamięci Państwa oraz Państwa
Gości. W swojej ofercie posiadamy Pokazy Barmańskie, Mobilne bary, Fotobudki, Fontanny
czekoladowe.

STUDIO BENON
Fotografia ślubna i okolicznościowa

Benon Krzysztofek
tel. 793 586 793

Oferta mojej działalności obejmuje przede wszystkim fotografię ślubną. Pracuję głównie na
terenie województwa świętokrzyskiego, ale na życzenie klienta mogę dojechać w każdy
region Polski. Podchodzę do fotografii ślubnej z dużym entuzjazmem, zaangażowaniem i
profesjonalizmem. Ulotność chwil, tempo wydarzeń, najszczersze ludzkie emocje, to główne
czynniki, które sprawiają, że uwielbiam swoją pracę. Wieloletnie doświadczenie oraz
wysokiej klasy sprzęt fotograficzny, którym dysponuję sprawia, że moja oferta zaspokoi
oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Candy Kingdom
tel. 888-241-320
info@candykingdom.pl
www.candykingdom.pl

Jesteśmy pierwszą w Kielcach firmą zajmująca się kompleksowym przygotowaniem Słodkich
Stołów na różne okazje takie jak wesela, chrzciny itp. Przez 2 lata obecności na rynku
wykonaliśmy już niemal 50 unikalnych aranżacji, zbierając mnóstwo pozytywnych recenzji,
świadczących o naszym wysokim poczuciu estetyki, kreatywności i rzetelności. Nasze
Słodkie Bufety zawsze dopasowujemy do koloru i motywu przewodniego przyjęcia. O nic nie
trzeba się martwić - po naszej stronie leży dobór odpowiednich naczyń, słodkości, dekoracji
oraz oprawy graficznej. Jeżeli Słodki Stół, to tylko od Candy Kingdom!

Cocktails & Dreams Event Agency

tel. 507-857-562
www.cocktails-dreams.pl
kontakt@cocktails-dreams.pl

Cocktails & Dreams jest grupą złożoną z wykwalifikowanych i utytułowanych barmanów
posiadających doświadczenie w organizowaniu eventów na najwyższym poziomie,
gwarantując tym samym doskonałą obsługę i 100% zadowolenia z powierzonych nam zadań.
Zapewniamy doskonale wyposażone bary mobilne w różnych aranżacjach stylistycznych,
profesjonalne szkło, uśmiechniętych barmanów oraz pyszne koktajle dla dzieci i dorosłych!
Pozwól nam sprawić wiele uśmiechów u Twoich Gości i zaproś nas na Wasze przyjęcie, a my
zaserwujemy Wam koktajle marzeń…

Fotograf Robert Durlik

ul. Różana 20, Kielce
tel. 605 202 552

Polecamy Państwu niepowtarzalne auto Nestor Baron do ślubu i na inne okazje. Samochód
jest 5 osobowy, posiada skórzaną tapicerkę, felgi szprychowe oraz liczne elementy
chromowane. Składany dach i ogrzewanie umożliwiają komfortową przejażdżkę również w
czasie niepogody. Przejazd tym samochodem sprawi, że Państwa uroczystość pozostanie na
długo w pamięci uczestników. Zajmuję się też Fotografią Ślubną moje zdjęcia można
zobaczyć na http://fotografdurlik.kielce.pl/
i https://www.facebook.com/fotograf.durlik.kielce/
Za połączenie usługi fotograficznej z usługą wynajęciem samochodu RABAT 200 złotych

Foto Bar Artur Drzazga

tel. 730 585 007
biuro@fotobar.com.pl
www.fotobar.com.pl

Foto Bar - barman/barista/fotobudka. Naszą specjalnością jest połączenie baru koktailowego
oraz kawowego z fotobudką: pyszne koktaile, cudowne dekoracje, świeże owoce,
orzeźwiające drinki alkoholowe jaki i bezalkoholowe. Alternatywa dla kaw rozpuszczalnych i
automatów - barista podający przez cały czas trwania przyjęcia weselnego pyszne cappuccino
czy cafe late. Dopełnieniem pakietu jest fotobudka, która stoi obok baru i goście w czasie
oczekiwania na koktail czy kawę mogą zrobić sobie mini sesję, wkleić fotkę do albumu i
pozostawić dedykację lub życzenia w albumie.

fotorr.pl
Renata Romańczyk Photography

tel. +48 782 660 252
e-mail: renata@fotorr.pl
www.fotorr.pl

Artystyczna fotografia ślubna, sesje narzeczeńskie i plenery ślubne.

FHU GAMA Szymon Witaszek

tel. 606 76 45 69
e-mail: szymon@igama.pl
www.projectband.pl
www.facebook.com/projB

ProjectBand to gwarancja udanej imprezy. Niezliczona ilość zagranych imprez i wieloletnie
doświadczenie muzyków sprawia, że wyzwalamy w publiczności pozytywną energię przez
co staje się ona cząstką naszego zespołu.
Co nas cechuje?
- Niezmienny 5-osobowy skład zespołu, grający wyłącznie na żywo.
- Prowadzimy zabawy integracyjne dla gości w trakcie imprezy
- Repertuar dostosowujemy do publiczności która jest na imprezie
- Posiadamy w ofercie repertuar do wspólnego biesiadowania przy stołach
- Używamy profesjonalnych instrumentów, nagłośnienia i oświetlenia
- Dbamy o to by każdy gość mógł pobawić się przy swojej muzyce a dobre wspomnienia
towarzyszyły mu jeszcze przez długi czas.
Zapraszamy do współpracy.

GEN Cover Band
Kielce
Kom. 602 845 192
694 368 622
www.gen-coverband.pl

Jesteśmy 6-osobową grupą z dwiema wokalistkami, wykonującą muzykę wyłącznie na żywo
(perkusja, gitara elektryczna, gitara basowa, instrumenty klawiszowe oraz trąbka i akordeon).
Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę wesel, bankietów, studniówek, festynów czy
imprez firmowych. Każdy z członków zespołu posiada ogromne doświadczenie w branży
muzycznej.
Nasz program posiada tematycznie zróżnicowane utwory:
 Polskie złote przeboje
 Polskie bieżące hity
 DISCO lat 70
 Muzyka zagraniczna
 Muzyka biesiadna
Jeśli cenicie sobie profesjonalizm, wysoką kulturę osobistą i dobry humor to zapraszamy do
NAS. Z nami nawet zwykła impreza zamieni się w niepowtarzalną zabawę.

Giacomo Conti

Galeria Korona Kielce
Adres: Warszawska 25, 25-408 Kielce
Telefon: 41 201 32 12
Godziny otwarcia:· 09:00–21:00

Giacomo Conti to firma z elegancką odzieżą męską. Oferta firmy jest skierowana do
mężczyzn, którzy szukają nowoczesnej elegancji, oczekują modnych krojów marynarek i
garniturów. Klienci znajdą tam również obuwie wizytowe oraz dodatki do swoich stylizacji.
Projektanci marki dbają o to, aby obok klasycznych propozycji w ofercie Giacomo Conti
pojawiały się także najnowsze trendy z branży mody męskiej. W salonach firmowych
mężczyźni znajdą nie tylko bardzo formalne
i wieczorowe garnitury, ale także komfortową, elegancką odzież do pracy, oraz codzienne,
smart-casualowe elementy garderoby. Wszystkie kolekcje marki charakteryzuje najwyższa
jakość wykonania, dbałość o szczegóły, a także modne wzornictwo.

Hotel pod Ciżemką
„DIS” Spółka Jawna Artur Dul i Wspólnicy
Rynek 27
27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 05 50, 832 05 51
e-mail: recepcja@hotelcizemka.pl
http://www.hotelcizemka.pl/

W samym serce urokliwego Sandomierza mieści się najlepszy "Hotel pod Ciżemką”, który w
2015 roku w plebiscycie gazety "Echo Dnia" zajął również pierwszej miejsce w powiecie, a
także wybrany został najlepszą restauracją weselną regionu.
Do dyspozycji gości oddajemy 9 komfortowych pokoi, stylową restaurację, zabytkową
winiarnię oraz elegancką kawiarnię połączoną z tarasem.
Hotelowa kuchnia zapewnia gościom różnorodność potraw staropolskich i regionalnych, a
profesjonalna obsługa, pozytywne wspomnienia.
Organizujemy: konferencje, bankiety, biesiady, wesela i inne imprezy okolicznościowe.

Hotel Tęczowy Młyn Sp. z o.o.

25-670 Kielce
ul. Zakładowa 4
tel. 41 335 22 49
e-mail: a.szostak@teczowy.com
www.teczowy.com

Hotel Tęczowy Młyn to wymarzone miejsce na tak wyjątkowe wydarzenie jakim jest wesele.
Podejmując się organizacji ceremonii weselnej oddajemy do Państwa dyspozycji całe swoje
wieloletnie doświadczenie.
Oferujemy gustowne, eleganckie sale bankietowe i restaurację, które umożliwią organizację
przyjęć weselnych do 220 osób, zarówno przy stołach prostych jak i okrągłych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji na wszystkich etapach przygotowań przyjęcia. Nasze pakiety
oferują szeroki zakres usług. Każdą parę traktujemy indywidulanie tak aby ten dzień był pełen
pozytywnych emocji na wszystkich płaszczyznach.
Menu komponowane przez wyśmienitego Szefa Kuchni zaskoczą swoją niespotykaną
kompozycyjnością, ilością i smakiem niejednego Gościa.
Kieruj się dobrym smakiem…wybierz Hotel Tęczowy Młyn.

Igloo Studio

FB: facebook.com/igloostudiomotion
e-mail: igloomotion@gmail.com
tel.: 796-233-401 oraz 883-284-517

Firma Igloo Studioo zajmuje się profesjonalną realizacją filmową uroczystości ślubnych.
Projekty filmowe realizujemy w technice DSLR – Full HD, dającej obraz najwyższej jakości.
Wyróżnia nas fakt, iż montaż filmów realizowany jest w konwencji dynamicznych i pełnych
emocji teledysków - z wykorzystaniem nowoczesnych efektów takich jak Slow Motion oraz
ujęć z drona i stabilizatorów kamer.
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie aby nie tylko sprostać oczekiwaniom, co
również zaskoczyć najbardziej wymagających klientów.
Nasza oferta skierowana jest do par wybiegających poza stereotypy, dla których ślub jest
przeżyciem równie inspirującym i oryginalnym, co ich codzienne życie.
Po więcej informacji zapraszamy na nasz profil FB oraz na maila.

Inspiracje ślubne i okolicznościowe

ul. Skalista 22/2 Kielce
tel. Kasia: 512 092 069, Gosia: 690 339 373
e-mail: inspiracjeokolicznosciowe@interia.pl
www.facebook.com/inspiracjeslubneiokolicznosciowe

Nasza firma oferuje:
Zaproszenia na każdą okazję
Papeteria weselna
winietki, plany stołów, menu, zawieszki alkoholowe,
podziękowania dla Gości, chanel flower
Florystyka
bukiety ślubne , dekoracja kwiatowa sali, aut i kościołów
Akcesoria i dodatki weselne
ZAPRASZAMY!

IRYS Biżuteria artystyczna
Mroczka Beata

Siedliska 145B
36-042 Lubenia
tel. 504 096 227
www.irys-bizuteria.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem oraz produkcją biżuterii ślubnej i wieczorowej.
Jako głównego surowca do wyrobu naszych produktów używamy kryształów Swarovskiego
oraz srebra pr. 925 .
Dzięki użyciu takich materiałów, nasza biżuteria jest stale piękna i lśniąca .
Biżuterie wykonujemy ręcznie , co czyni ja niepowtarzalną oraz dopracowaną w
najdrobniejszym szczególe.
Posiadamy szeroki asortyment produktów, ale na potrzeby Panny Młodej , jesteśmy w stanie
opracować indywidualny wzór.
Zapraszamy do współpracy sklepy jubilerskie oraz salony ślubne.
Dla odbiorców hurtowych atrakcyjna oferta .

Adam Jaskot Fotografia
ul. Holownicza 9
27-600 Sandomierz
tel. 663 714 917
www.adamjaskot.pl
mail: fotografia@adamjaskot.pl
fanpage: https://www.facebook.com/Adam.Jaskot.Fotografia/

Fotografia ślubna to próba opowiedzenia historii o miłości, szczęściu a nade wszystko o nowo
powstającej rodzinie. Moim celem jest udokumentowanie dnia ślubu najpiękniej jak potrafię,
naturalnie i bez zbędnego pozowania. Na swoich zdjęciach staram się uchwycić
najważniejsze chwile i emocje, które towarzyszą tej, jakże ważnej w naszym życiu,
ceremonii. Żaden ślub nie jest taki sam i to wymusza indywidualne podejście do każdej pary i
ślubu. Podczas spotkań z przyszłym Państwem Młodym staram się poznać ich emocje,
charaktery. Pozwala to na odpowiednie podejście do wykonania zdjęć, które są po części
inspirowane właśnie nimi.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GRUMOWIE I PROCKO S.C.

www.kgip.com.pl

Porady prawne, zastępstwo procesowe, pozwy, wnioski, polubowne załatwianie spraw.

KUBENZ

Kielce, ul. Warszawska 26,
tel. 726-666-200

Marka KUBENZ sygnuje klasyczną kolekcję odzieży męskiej. Jest marką polską, z
wieloletnimi tradycjami. Skierowana jest do mężczyzn ceniących sobie wygodę i jakość w
codziennym życiu. KUBENZ to styl, nowe trendy ubierania się oraz dbałość o jakość
stosowanych materiałów. Współpraca z wieloma ekspertami oraz kilkudziesięcioletnie
doświadczenie pozwala nam zachować szczególną dbałość o detale oraz precyzyjnie
dopracować pojedynczy produkt, tak aby odzież, którą nabywają nasi klienci spełniała
najwyższe standardy.

LANCERTO S.A.
ul. Podzwierzyniec 29
37-100 Łańcut
Galeria Echo
ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
tel.: 607 073 420
e-mail: kielce@lancerto.com
www.lancerto.com

LANCERTO to marka mody męskiej specjalizująca się w klasycznej odzieży formalnej i
smart casual. Kolekcje marki powstają z myślą o mężczyznach ceniących wygodę i elegancję.
Ekskluzywnie wyselekcjonowane tkaniny, perfekcyjny krój oraz staranność wykończenia to
pewność nienagannego wizerunku w każdej sytuacji.
LANCERTO is a men's fashion brand specializing in classic formal and smart casual clothing.
Collections are designed for men who appreciate comfort and elegance. Exclusively selected
fabrics, perfect fit, and the utmost care for the finish are a guarantee of an impeccable image
in any situation.

MAKE & SHAKE
tel.: +48 668 477 916
e-mail: kontakt@make-shake.pl
www.make-shake.pl

WSZYSCY CHCĄ ROBIĆ IDEALNE KOKTAJLE NIEKTÓRZY PO TO SIĘ URODZILI...
MAKE & SHAKE to doświadczenie zdobywane latami i pasja do swojej pracy.
Od lat związani z krakowską gastronomią.
Nie są nam obce kawiarnie, koktajl bary, restauracje.
Dzięki wielu lat spędzonych za barami w różnych miejscach, nasza wiedza
i umiejętności są kompleksowe w każdej dziedzinie od koktajli po kawę
i wszelkie alkohole.
Dla Was zorganizujemy mobilny bar, który w żadnym stopniu nie będzie odbiegał od tych,
które znacie z najlepszych restauracji i klubów.

Mamy Rękodzieło

www.facebook.com/mamyrekodzielo
www.mamyrekodzielo.pl

Mamy Rękodzieło to marka, pod nazwą której każdy znajdzie coś dla siebie. Szeroki wachlarz
kartek okolicznościowych i zaproszeń, łóżeczek dla lalek wraz z cudownymi pościelami
oraz dodatków do włosów zachęca różnorodnością i możliwością personalizacji każdego
szczegółu. Ostatnio pojawiła się również NOWOŚĆ PERSONALIZOWANE TAŚMY
SATYNOWE Z DOWOLNYM ZADRUKIEM, A NAWET Z LOGO TWOJEJ FIRMY!!
Zapraszam na stronę internetową do zapoznania z ofertą www.mamyrekodzielo.pl ; FB
www.facebook.com/mamyrekodzielo
Paulina Czarnecka; Bartosz Czarnecki, Jacek Stępień, Katarzyna Stępień

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGA Ewa Gałuszka
25-333 Kielce ul.Sienkiewicza 4 a
tel.41 3445739 fax 41 3445739
mail.pwmega@gmail.com
www.zaproszeniakielce.pl

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zaproszenia i akcesoria ślubne, plany stołów, winietki,
księgi ślubne, podziękowania, kieliszki ,zaproszenia biznesowe, a także karty noworoczne i
świąteczne.
Współpracujemy z największymi w Polsce producentami i importerami zaproszeń.
Realizujemy również indywidualne projekty klientów.
Nasze produkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a my ze swojej strony staramy się
spełnić Państwa marzenia.
Rozwinęliśmy naszą ofertę o akcesoria do zdobienia, decoupage'u, scrapbooking'u, dające
możliwość skomponowania własnych niepowtarzalnych dekoracji.

MOOSE ŚLUBimy

Tomasz Osiński, ul. Reymonta 21, 28-300 Jędrzejów
poczta@studiomoose.pl
www.studiomoose.pl
www.facebook.com/mooseslubimy

MOOSE ŚLUBimy, to odłam Studia Reklamy i Drukarni MOOSE zajmująca się wyłącznie
projektowaniem i realizacją papeterii ślubnej oraz okolicznościowej. To połączenie głowy
pełnej pomysłów oraz perfekcyjności wykonania każdego detalu. Nasze projekty realizujemy
z pasją i zaangażowaniem. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, a naszej pracy
przyświeca hasło „Projektujemy Wasze marzenia”.

Małgorzaty Obajtek Salon Sukien Ślubnych
ul. Św. Filipa 13
tel 512 142 739
www.obajtek.pl

Artystyczna Pracownia krawiecka Małgorzaty Obajtek Salon Sukien Slubnych. Każda Suknia
Slubna 1300zł Polecamy suknie ślubne gotowe i na zamówienie szyjemy wszystkie wzory
zawsze jedna cena.

Rec Studio

tel: 784 818 615, 604 830 350
e-mail: kontakt@rec-studio.com.pl
www. rec-studio.com.pl

Nasza ekipa składa się z czterech osób - trójka operatorów oraz fotografka :) Stanowimy
zgrany zespół, dzięki czemu nie odczujecie naszej obecności w chwilach, kiedy to Wy
jesteście najważniejsi. Projekty filmowe realizujemy lustrzankami, wykorzystujemy też ujęcia
z lotu ptaka. Fotografie jakie od nas otrzymacie ukazują zatrzymane chwile, spojrzenia i
emocje. Zdecydowanie unikamy typowych pozowanych zdjęć, a dla zachowania klimatu
wykorzystujemy głównie światło zastane. Należymy do prestiżowych organizacji
zrzeszających filmowców i fotografów z całego świata.

SALON PIĘKNOŚCI'' MAGNIFIQUE'' AGNIESZKA TOPOREK

KIELCE UL. TURYSTYCZNA 1

UKŁADANIE FRYZUR ŚLUBNYCH I NA INNE OKAZJE NATALIA FOKS tel. 507
703 611.

SPINKI
Siedziba główna firmy:
25-00 Kielce, Ul. Sienkiewicza 57/6
Tel. 663 256 486
Tel. 691 236 486
e-mail: biuro@perfectmoments.pl

SPINKI to nowa marka, ale nie nowy zespół, jakość i standardy. Nasza agencja jest jedną z pierwszych
na polskim rynku ślubnym - od 2006 roku pod szyldem Perfect Moments zdobywaliśmy
doświadczenie w zakresie organizacji przyjęć weselnych. Zorganizowaliśmy już kilkaset uroczystości
o różnym charakterze, a naszą specjalnością są te najbardziej stylowe.
Nasze konsultantki – SPINKI – cechuje to, czego nie mają konsultanci innych agencji: niezwykły
zmysł organizacyjny połączony z wypracowanym gustem, umiejętność przekuwania pomysłów w
niesamowite realizacje, otwartość i indywidualne podejście do każdego klienta. Współpracujemy
tylko z najlepszymi i sprawdzonymi podwykonawcami, którzy muszą spełniać wszystkie wyznaczone
przez nas standardy.
Dla nas nie liczy się tylko ostateczny efekt, ale również całość współpracy, każdy jej etap. Naszym
klientom zapewniamy wsparcie w każdej fazie przygotowań, nie zostawiamy ich sam na sam z
pomysłami, zawsze wyprzedzamy oczekiwania. Dostarczamy usługi ślubne i eventowe najwyższej
jakości w każdym aspekcie: od prowadzenia wstępnych rozmów i wywiadów, poprzez kolejne
propozycje, po końcową realizację. Dajemy satysfakcję na każdym poziomie współpracy.
W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni i dokładnie wyselekcjonowani eksperci, którzy
wiedzą w jaki sposób spełnić wymagania i marzenia każdego klienta: Pary Młodej, managera
centrum handlowego czy rocznego dziecka. Bez obaw możesz im zaufać i powierzyć organizację
przyjęcia od A do Z, od pomysłu po realizację. Nasza wiedza pozwala z każdego konceptu stworzyć
niepowtarzalne przyjęcie.
Jako doświadczona agencja spinamy wszystko za Ciebie – a Ty oszczędzasz czas i pieniądze!

Kompleks Świętokrzyska Polana

Chrusty, ul. Laskowa 95
26-050 Zagnańsk k/Kielc
www.swietokrzyskapolana.pl

Kompleks Świętokrzyska Polana w Chrustach zaprasza do odwiedzania swoich atrakcji. Na
gości czeka Oceanika- ekspozycja z wielkimi akwariami o pojemności 250 000 litrów, z
najbogatszą wystawą zwierząt wodnych w Polsce. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem.
Jest też Kraina Zabawy, a w niej m. in. wielkie dmuchańce, ruchomy statek, karuzela,
łódeczki, park linowy i eurobungee oraz Świętokrzysko- Park Miniatur z największymi
zabytkami architektury świętokrzyskiej, pokazanymi w skali 1:20. Dzieci uwielbiają
Brzozową Zagrodę gdzie czekają króliki, świnki wietnamskie, owce miniaturki i pawie. W
skład Kompleksu wchodzi również Lipowy Dwór, miejsce na organizację uroczystości
rodzinnych, spotkań firmowych i konferencji oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
Polanika.
Kompleks Świętokrzyska Polana- odwiedź – żyj ciekawiej!

W.KRUK
Salony Kielce :
Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20, 783 784 146
Galeria Korona, ul. Warszawska 26, 691 351 948

W.KRUK od 1840 roku tworzy ponadczasową biżuterię,
dzięki której Klienci mogą poczuć się wyjątkowo.
Przez to kim są i z kim są.
W W.KRUK wierzymy, że naprawdę ważne jest to, co niezmienne.
Choć zmieniają się mody i dekoracje, to od 1840 roku
wyznajemy te same, trwałe wartości:
MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, PIĘKNO, NATURA, PRECYZJA

Wedding Spot

tel. 888-199-799
info@weddingspot.pl
www.weddingspot.pl

Oryginalne zaproszenia, spersonalizowane dodatki ślubne, nietuzinkowe
upominki dla gości i jeszcze więcej! Wedding Spot to nowa marka od Candy
Kingdom, która powstała w wyniku rozwoju i z potrzeby upiększenia tego
wyjątkowego dnia jakim jest Ślub. Wykorzystując nasz potencjał, własnoręcznie
tworzymy spójną oprawę graficzną tego wydarzenia, przywiązując uwagę do
detali oraz używając wysokiej jakości materiałów. Zapewniamy również
możliwość podziękowania w stylowy sposób swoim gościom za przybycie,
oferując kilka zupełnie różnych rodzajów słodkości, dopasowanych
kolorystycznie do przyjęcia.

Xeno - magia światła

tel: 792 072 132, 697 544 312
e-mail: Xeno.MagiaSwiatla@gmail.com
www: http://xenomagiaswiatla.pl

Specjalnie dopasowane dekoracje światłem pozwolą podkreślić charakter Waszej
uroczystości, wprowadzą dyskretną atmosferę i posłużą jako idealne dopełnienie wspomnień
zaklętych pod postacią fotografii i filmów. Oferujemy również klasyczne oświetlenie
parkietu, które możemy zamontować na niezależnej rampie oświetleniowej lub statywach. Do
dyspozycji mamy ruchome głowy dające rozmaite efekty dyskotekowe w postaci pulsujących
snopów światła, stroboskopów, wirujących kolorowych świateł. Dodatkowo oferujemy
możliwość efektu „tańca w chmurach” poprzez wytworzenie ciężkiego dymu.

Hotel**ZIELONE ZACISZE
ul. Jarzębinowa 131
26-065 Piekoszów
tel. 41 222 54 95
www.hotelzielonezacisze.net.pl
Nasz hotel to nowoczesny, ale jednocześnie stylowy, pełen uroku i
klimatu obiekt o standardzie 2-gwiazdkowym. Budynek został oddany do
użytku w sierpniu 2011 r. i już w 2012 roku zostaliśmy wyróżnieni
nagrodą „Złotego Żurawia” w kategorii funkcjonalności obiektu
usługowego. Mieścimy się przy drodze wojewódzkiej Kostomłoty – Ruda
Strawczyńska, w odległości zaledwie 12 km od Kielc, w urokliwym
otoczeniu Pasma Oblęgorskiego Gór Świętokrzyskich.
Organizując przyjęcie weselne w naszym hotelu mają Państwo do
dyspozycji:
- 2 sale klimatyzowane: salę główną, o dostojnym, uroczystym wystroju i
stylizacji, pięknie oświetloną, mogącą pomieścić do 170 osób, oraz
połączoną z nią bezpośrednim, szerokim przejściem – salę taneczną –
wyłożoną parkietem, z podestem dla zespołu muzycznego, o znakomitej
akustyce
- zadaszoną werandę do odpoczynku na świeżym powietrzu, z drewnianymi
krzesłami i stołami, z wejściem bezpośrednim, zarówno z sali głównej jak
i tanecznej
- pokój małżeński w części hotelowej dla nowożeńców w cenie wesela
- parking monitorowany
- możliwość wynajęcia pokoi w naszym hotelu dla gości weselnych w
promocyjnych cenach
- profesjonalną, miłą i doświadczoną obsługę
- spokojne, bezpieczne, ciche, pełne zieleni otoczenie, w oddaleniu od
drogi i zabudowań, z mini placem zabaw dla dzieci
- a przede wszystkim znakomite dania kuchni polskiej, przygotowane w
całości w naszej nowoczesnej i kompleksowo wyposażonej kuchni przez
doświadczony zespół kucharski
Współpracujemy na stałe z profesjonalnym Dj-em i Wodzirejem, dysponujemy
nagłośnieniem, oświetleniem parkietu oraz dekoracją świetlną sal.
Specjalizujemy się w również w organizacji ceremonii plenerowych.

ZAKŁAD MASARSKI GRZEGORZ TOPOREK
ul. Starowiejska 170
Kostomłoty Drugie
Oferta zakładu obejmuje produkcje i sprzedaż wysoko gatunkowych wędlin kiełbas oraz
mięsa wołowego i wieprzowego. Od kilku lat tworzymy stoły z wędlinami wiejskimi na
wszelakie okazje . firma ma ponad 25 tradycji w produkcji wędlin.

