
 

PROGRAM IMPREZY 
 
 
 
godz. 14:00 EURO-STYL-SPA  (ul. Nawrot 8, Łódź) 
 

 Wręczenie koszulek z logiem imprezy i logotypami patronów/sponsorów, 
zaprojektowanych przez J – CREATIVE, a wykonanych przez firmę IVEO GRUPA 
REKLAMOWA.  

 Rozdanie prezentów w postaci zabawnych welonów i podwiązek, wykonanych przez 
firmę VENUS & LORIS, kwiecistych bransoletek, ufundowanych przez firmę AZEA oraz 
dyplomów na podpisy wszystkich uczestników wydarzenia ufundowanych przez firmę 
ŚLUBNE PROPOZYCJE. 

 Uroczyste rozpoczęcie „Wieczoru (przed-) Panieńskiego 2013” tortem „Dla 
Dorosłych”, ufundowanym i zaprojektowanym specjalnie na tą okoliczność przez 
firmę ALLE TORTY. 

 Sesja profesjonalnego makijażu wieczorowego ufundowana przez firmę EURO-STYL-
SPA dla wszystkich Uczestniczek Imprezy. 

 Sesja zdjęciowa „Metamorfozy”, ufundowana przez ANETĘ I KAMILA ZAKRZEWSKICH. 

 Wręczenie upominków i niespodzianek, w postaci bonów i zniżek na usługi ślubno-
weselne, sponsorowanych przez firmy wspierające organizację imprezy. 
 

godz. 18:00  KSIĘŻY MŁYN 
 

 Profesjonalna sesja fotograficzna, wykonana przez firmę ANETA I KAMIL ZAKRZEWSCY 
przy samochodach ślubnych, użyczonych przez firmę ŚLUB Z CHARAKTEREM, które 
ozdobi firma florystyczna AZEA. 

 
godz. 20:00 STUDIO TAŃCA 4U  (ul. Piotra Skargi 12, C.H. "GLOB" klatka B piętro II) 
 

 Nauka tańców „Sexy Moves”, ufundowana przez STUDIO TAŃCA 4U. 

 Słodki poczęstunek, przygotowany przez firmę WEDDING STORY, w postaci 
czekoladowej fontanny.  

 
godz. 21:30  BEDROOM (ul. Moniuszki 4A, Łódź) 
 

 Sesja zdjęciowa w klubie BEDROOM. 

 Wręczenie nagrody dla Miss Wieczoru 2013 ufundowanej przez STUDIO TAŃCA 4U. 

 Impreza taneczna do białego rana. 
 
  



 

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE 
 
 

 Alle Torty    www.facebook.com/AlleTorty 

 Aneta i Kamil Zakrzewscy  www.foto.adtwinzz.com 

 Azea     www.azea.pl 

 Bedroom    www.bedroomclub.pl 

 Euro - Styl – Spa   www.euro-styl-spa.com 

 IVEO Grupa Reklamowa  www.iveo.pl 

 J – Creative    www.j-creative.co.uk 

 Studio Tańca 4U   www.studiotanca4u.pl 

 Ślub z Charakterem   www.slubzcharakterem.pl 

 Ślubne Propozycje     www.slubnepropozycje.pl 

 Ślubny Portal   www.slubnyportal.pl 

 Venus & Loris   www.suknie-venus.pl 

 Wedding Story   www.wedding-story.pl 

 

 
 
Pomiędzy poszczególnymi atrakcjami Uczestniczki wykonywać będą „zadania typowe 

dla wieczoru panieńskiego” oraz rozdawać ulotki promujące współpracujące firmy. 
Towarzyszyć nam będzie profesjonalny fotograf, który uwieczni naszą zabawę oraz 
odwiedzane przez nas miejsca. 

 
Po imprezie, każda Firma wspierająca organizację Wieczoru (przed-) Panieńskiego 

2013, otrzyma profesjonalnie wykonaną foto-relację z zabawy, wraz z pisemną zgodą 
wszystkich osób biorących w niej udział w (Uczestniczek i Firm) na publikowanie zdjęć, z 
zastrzeżeniem, że nie mogą przedstawiać sytuacji oraz być rozpowszechniane w zestawieniu 
z informacjami, które mogą postawić Firmę/Osobę w negatywnym świetle.  

 
Dodatkowo, Firmy zobowiążą się, w przypadku wykorzystania zdjęć z Imprezy na 

których uwiecznione zostaną artykuły oferowane przez inną firmę, do umieszczenia 
odpowiedniego komentarza w opisie fotografii. 
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