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Nabídka'služeb'

Akce%na%klíč%
/

!  firemní/večírky,/galavečery,/open/party/

obchodů,/autosalónů,/hotelů…,/dny/

otevřených/dveří,/oslavy/výročí//společnosti,/

plesy/

!  semináře,/veletrhy,/koncerty/

!  módní/přehlídky/

!  městské/slavnosti/

!  dětské/dny/

!  oslavy/narozenin,/svatby/

!  sportovní/akce/a/turnaje/(hokejové,/fotbalové,/

tenisové,/golfové,/zimní/sporty..),/pronájem/

jachet/v/ČR/i/zahraničí,/letecké/dny,/

adrenalinové/dny/

!  promo/a/prezentační/akce/(roadshow,/veletrhy,/

křesty,/ochutnávky)/

!  teambuildingové/akce/(outdoor/akce,/

motivační/akce)/aj./

/

/

Zábavná%vystoupení%a%programy%
/

!  moderátoři/a/moderátorky,/zpěváci/a/

zpěvačky,/hudební/skupiny,/kapely/a/revivaly,/

baviči/a/imitátoři,/herci/a/herečky,/známé/

osobnosti/z/kulturního/i/sportovního/prostředí,/

DJs…/

!  taneční/vystoupení/a/sportovní/exhibice/

!  dětské/pořady/

!  barmanská/show,/míchání/drinků/

!  travesti/show/

!  účastníci/reality/show,/xFactoru,/Talentmánie,/

Československo/má/talent,/Superstar,/Hlas/

Československa/aj./

!  módní/přehlídka/

!  hadí/žena,/fakír,/ohňová/show,/mág,/show/s/

bičem,/ukázka/bojových/umění,/historický/

šerm/aj./

!  Zábavné/atrakce/–/viz/katalog/na/webových/

stránkách/

/



Nabídka'služeb'
'Hostesky%%a%promotérky%

!  nabízíme/velké/množství/hostesek/a/
promotérek/–/viz/katalog/na/webových/
stránkách/

!  hostesky/a/promotérky/mají/reprezentativní/
vzhled,/příjemné/vystupování,/kultivovaný/
projev,/bohaté/zkušenosti,/jsou/jazykově/
vybavené,/spolehlivé/a/mají/profesionální/
přístup/k/zadané/práci/i/ke/klientovi/

!  každá/hosteska/a/promotérka/prochází/
důkladným/školením/

!  naše/hostesky/můžete/využít/na/Vaše/firemní/
párty,/školení,/konference,/kongresy,/veletrhy,/
plesy,/bankety,/opening/akce,/reklamní/
promotion/akce,/ochutnávky,/sportovní/akce,/
autosalóny,/kulturní/a/společenské/akce/či/
roznos/letáčků/aj./

!  na/vyžádání/zašleme/nabídku/promotérů/a/
hostesů/

Modelky%a%fotomodelky%
/

!  v/našem/katalogu/naleznete/velké/množství/
modelek/–/viz/webové/stránky/

!  naše/modelky/můžete/využít/v/rámci/přehlídky/
na/Vaší/firemní/párty,/společenském/večeru,/
opening/akci,/reklamní/promotion/akci,/
sportovní/či/kulturní/události/aj./

!  fotomodelky/můžete/využít/na/své/propagační/
materiály,/plakáty,/letáky,/obaly/zboží,/
katalogy/i/časopisy,/reklamní/a/umělecké/foto/

!  Na/Vaši/akci/či/módní/přehlídku/Vám/zajistíme/
Miss,/topmodelku/či/jinou/známou/osobnost/

!  nabídku/modelů/a/fotomodelů/zašleme/na/
vyžádání/

!  nabízíme/pronájem/ateliéru,/mobilního/
ateliéru,/zajištění/služeb/profi/fotografa,/
vizážisty,/kadeřníka/či/stylisty/



Nabídka'služeb'
'Marketing%a%PR/

!  organizování/tiskových/konferencí,/distribuce/

tiskových/zpráv/

!  zajištění/médií/na/akci/

!  reklamní/články,/promo/fotografie/

!  www/prezentace,/tvorba/webů/

!  inzerce/v/TV,/rádiích,/na/internetu/

!  citylighty,/billboardy/

!  reklamní/předměty/

!  reklamní/či/politické/kampaně/

!  firemní/image/(od/návrhu/loga/po/propagaci/

výrobku/či/služby)/

!  sponzoring/a/partnerství/na/akcích/či/

sportovních/utkáních/aj./

Tisk%a%DTP%
/

!  pozvánky,/plakáty,/letáky/

!  desky/(papírové,/kožené),/s/logem/

!  firemní/image:/vizitky,/logo,/hlavičkový/papír,/

obálky../

!  kalendáře/

!  časopisy,/noviny/

!  potisk/reklamních/předmětů/

!  samolepky,/polepy/

!  bannery,/plachty/

!  grafické/zpracování/

!  ražba,/laminace,/vazba/

!  výroba/CD,/DVD,/s/barevným/potiskem/

!  identifikační/karty,/pásky/aj./

/



Nabídka'služeb'
'Catering%

!  rauty,/recepce,/bankety,/koktejly/

!  ochutnávky,/číše/vína/

!  zabijačky,/zahradní/párty,/barbecue/

!  svatby,/narozeniny/

!  stánky/s/občerstvením,/nápojové/automaty/

!  výroba/dortů,/perníků/

!  zajištění/obsluhy/a/mobiliáře/včetně/dekorace/po/
celé/ČR/

/

Technické%zajištění%

!  mola,/pódia,/scény,/tribuny/

!  ozvučení/a/osvětlení/

!  zastřešení,/party/stany/(včetně/vytápění,/
osvětlení,/sezení/–/pivní/sety)/

!  projekce,/video/stěny,/plazmové/obrazovky/

!  výzdoba/a/dekorace/(balónky,/květiny)/aj./

!  mobilní/toalety/

!  doprava/
/

/

Doplňkové%služby%
/

!  security,/doprovod,/pořadatelská/sužba/

!  car/servis,/limuzíny,/hummer,/taxi,/smluvní/
doprava/

!  foto/a/filmové/služby/–/foto/a/video/záznamy/z/
akcí,/výroba/videoklipů/a/reklamních/spotů,/
profesionální/fotograf/a/kameraman/

!  pronájem/ateliéru,/pronájem/profi/techniky/

!  pronájem/nahrávacího/studia,/skládání/hudby/

!  zajištění/lokací/a/ubytování/

!  ohňostroje,/laser/show/

!  dekorace,/půjčovna/kostýmů/

!  příprava/choreografie,/scénářů/

!  překladatelská/a/tlumočnická/činnost/

!  pojištění/soutěží/

!  modeling,/hostessing/

!  kurz/pro//začínající/modelky,/nafocení/
profesionálního/booku/a/prezentačních/
fotografií/

!  kurz/líčení/a/image/pro/modelky,/hostesky/i/
Vaše/zaměstnance/aj./



Reference'

Cisco/ AAA/AUTO/

Eiffel/Optic/ Breno/

Alpine/pro/ Aquapalace/

Europark/ Delvita/

Author/ Freeport/

Kentoya/ Miss/Princess/

Litex/ HC/Pardubice/

TESCO/ Auto/ESA/

FN/Motol/ Pernštejn/

Concord/Card/
casino/

J.B.J./Film/

Regie/Rádio/
Music/

Ženy.cz/

Wilkinson/ BK/Pardubice/



Realizované'akce'
V/současnosti/pracujeme/na:/reklamní/kampaň/LE&CO,/Bezpečnost/dětí/a/mládeže/v/regionech,/Judo/Show/Cup,/zábavná/

odpoledne/v/obchodních/centrech,/realizace/filmových/premiér/a/večírků,/Miss/Princess/of/the/World/aj./

/

Roadshow/Cisco/–/celá/ČR/j/2014/

Lego/příběh/–/dětské/odpoledne/–/Chomutov/j/2014/

Vánoční/rozloučení/Úřadu/Městské/části/Praha/5/–/Praha/j/2013/

Podnikatel/roku/Prahy/5/–/Praha/j/2013/

Společenský/večer/národnostní/menšin/–/Praha/j/2013/

Focení/kalendáře/pro/JCDecaux/–/Letiště/Praha/j/2013/

Promo/akce/LE&CO/–/Praha/j/2013/

Cyklozvonění/–/Praha/j/2013/

Rotary/Dragon/Boat/–/Praha/j/2013/

Zábavné/odpoledne/se/Čtyřlístkem/–/Liberec,/České/Budějovice/j/2013/

Doba/ledová/v/NC/Géčko/Liberec/–/Liberec/j/2013/

Pražský/maraton/–/Praha/j/2013/

Golfové/školy/–/Karlovy/Vary/j/2013/

Triatlon/Kross/Skalka/–/Praha/j/2013/

Natáčení/televizní/reklamy/SIKO/koupelny/–/Praha/j/2013/

Smíchovské/slavnosti/–/Praha/j/2013/

Bruslíme/se/Čtyřlístkem/–/Praha/j/2013/

Focení/a/křest/kalendáře/LE&CO/–/Praha/–/2012j2015/

Reklamní/kampaň/LE&CO/–/Praha/–/2012j2015/

Liberecký/kraj/dětem/–/Liberec/j/2012/

Cyklozvonění/–/Praha/j/2012/

Na/kole/dětem/jihem/Prahy/–/Praha/j/2012/

Plzeňský/kraj/dětem/–/Plzeň/j/2012/

Golfové/turnaje/ČEZ/a/ČPP/–/celá/ČR/–/2012j2013/

/



Realizované'akce'
/

Cyklojběžecké/závody/Prahy/5/–/Praha/j/2012/

Královský/průvod/–/Karlštejn/j/2012/

Závody/dračích/lodí/–/Praha/j/2012/

Den/plný/fotbalu/–/Sparta/Praha/j/2012/

Tematické/a/partnerské/dny,/reklamní/focení/Cisco/–/celá/ČR/–/2012j2014/

FebioFest/2012/–/Praha/j/2012/

European/Regulations/in/Energy/Trading/Markets/Forum/–/Berlín/–/2012/

Praha/dětem/–/Praha/–/2011j2012/

Mini/klub/se/batolí/–/Globus/–/celá/ČR/–/2011/

Commercial/Summit/Cisco/–/Praha/j/2010/

EADV/Spring/Summit/–/Karlovy/Vary/–/2011/

Partnerské/dny,/teambuilding,/školení,/workshopy,/roadshow/Cisco/–/celá/ČR/–/2010j2014/

Vánoční/večírek/AAA/Auto/–/Praha/–/2010j2011/

Reklamní/kampaň/Eiffel/Optic/–/Praha/–/2010j2011/

Promo/akce/Auto/Esa/–/Praha/j/2010/

Miss/Princess/of/the/World/–/svět/–/2010j2014/

Dětský/den/s/OZP/–/Hluboká/nad/Vltavou/–/2010/

Reklamní/kampaň/AAA/Auto/–/celá/ČR/–/2010j2011/

Premiéra/a/promo/filmu/Kajínek/–/2010/

Bravo/Girl/2010/

Hvězdy/na/Vltavě/–/33./kongres/nefrologické/společnosti/–/Praha/–/2010/

Ples/Pivovaru/Pernštejn/–/Pardubice/–/2010/

Film/Party/Petra/Jákla/–/Praha/–/2010j2014/

Křest/kalendáře/Příběhy/života/2010/–/ZOO/Praha/–/2009/

Miss/Příbramska/–/Příbram/j/2009/

Dny/dětí,/dětská/odpoledne,/zábavné/show/–/Aquapalace/Praha/–/2009j2010/

Magnum/Chocolate/Night/–/Aquapalace/Praha/–/2009//

/



Realizované'akce'
/

Narozeninová/show/Freeport/–/Hatě/j/2009/

Přehlídky/na/veletrzích/Sport/Prague,/Aquaset,/World/of/Beauty/and/Spa,/BonExpo/–/Praha/–/2009j2010/

Miniplayback/Show/–/Praha/–/2008j2011/

Slavnostní/otevření/nové/pasáže/OC/Europark/–/Praha/–/2008/

Narozeniny/OC/Europark/–/Praha/j/2008/

Zaměstnanecký/den/Eta/–/Hlinsko/j/2008/

Miss/Europe/and/World/Junior/–/svět/–/2008j2010/

Adrenalinové/dny/Obal/Centrum/j/Špindlerův/Mlýn/–/2008/

Miss/na/sněhu/–/2007j2014/

Dětské/Euroobchůdky,/narozeninová/show/Europark/–/Štěrboholy//Praha/–/2007j2012//

Celebrity/Fashion/Show/–/Praha/–/2007//

Judo/Show/Cup/–/Praha/–/2007j2014/

Noc/s/hvězdami/na/hradě/Houska/2006j2014/

Miss/Europe/and/World/Junior/–/Princezny/světa/–/svět/–/2006j2014/

Slavnostní/otevření/úseku/D11/–/2007//

Miss/Europe/Junior/2006j2007/

Vyhlášení/nejzdařilejší/stavby/Pardubického/kraje/–/2006j2007/

Modrá/pouť/ODS/Pardubického/kraje/–/2006//

Ples/silničářů/Pardubického/kraje/–/Pardubice/–/2006j2007/

Silniční/veletrh/–/Pardubice/–/2006j2007/

Miss/východní/Čechy/2005/j2007/

Obchodní/síť/Futurum/–/zábavná/odpoledne/pro/zákazníky/–/Brno,/Teplice,/Mladá/Boleslav/–/2005/j2007/

Wilkinson/Intuition/promotion/–/celá/ČR/–/2005/

/

Přehlídky/pro/Miss/Princess,/Jiřinu//Tauchmanovou,/Marii/Zelenou,/Luďka/Hanáka,/různé/společnosti/

Hostesky/např./pro/AAA/Auto,/Auto/ESA,/Casino/Bonver,/Cisco,/Eiffel/Optic,/OC/Park/Hostivař,/Europark/Štěrboholy/apod./



Fotogalerie'



Fotogalerie'



Kontakt'

Michaela(Lišková(
/

Tel:(777/678/677/
E2mail:(info@partyproduction.cz/

/

www.partyproduction.cz(

Fakturační(adresa(
//

GYNA/s.r.o./

Partyproduction.cz/

Na/Kopci/185,/530/02/Mikulovice/

/

IČO:/274/95/540/

DIČ:/CZ27495540/


