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Nenechte nic náhodě a prožijte originální maturitní ples snů, který vám budou ostatní třídy
závidět!

Popis produktu

Váš maturitní ples musí být originální, nezapomenutelný, prostě dokonalý a vy musíte být
hvězdy tohoto jedinečného večera! Nenechávejte nic náhodě a spojte síly s naší společností.
Nevěnujte zbytečně čas náročným přípravám, hledáním vhodných osob a služeb, vše zařídíme
za vás od prvních tanečních krůčků po jedinečné půlnoční překvapení. Chcete mít profesionální
fotografie na tablu, přijet na maturitní ples luxusní limuzínou a nebo mít celý ples v určitém stylu
- taneční show se známým DJ v tematických kostýmech? To a mnohem víc pro vás rádi
zařídíme!

Aktivity předcházející samotnému maturitnímu plesu, které zajišťujeme

- originální náměty, zajištění fotografování a atraktivního místa pro umístění tabla (za účasti
vizážisty, kadeřníka/stylisty, zapůjčení špičkového oblečení od známých firem, luxusní místa
pro fotografování, prestižní a atraktivní předměty pro focení - auta, čtyřkolky, jachty, šperky atd.,
zajistíme odvoz na místo fotografování)
- natočení krátkého filmu o maturitním ročníku s medailonky maturantů pro promítání na
maturitním plese (pod vedením zkušeného kameramana se zkušenostmi z regionální i
celoplošné televize)
- nejlepší taneční mistry a kvalitní prostory k nácvikům (zajistíme také taneční mistry a
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choreografy pro moderní taneční styly jako je hip hop, break dance, netradiční výběr hudby,
zajistíme maximální flexibilitu nabízených prostor)
- sestavení originálního scénáře maturitního plesu včetně proslovů (dokonalé tematické
sladění s odpovídajícím programem a zapojení nejen maturantů)
- reprezentativní prostory vhodné pro konání maturitního plesu včetně kompletní výzdoby
(sjednání nejnižší ceny pronájmů, tematicky sladěná výzdoba se zvoleným programem)
- dodáme šerpy, kravaty, stužky, pamětní trička, skleničky a květiny (vše s kreativními
grafickými i textovými návrhy, kvalitní materiály, služby profesionálů v oboru vázání květin, ale
také vazeb vytvořených např. ze zeleniny, cigaret apod.)
- zapůjčení šatů, obleků i kostýmů (spolupracujeme jen s kvalitními půjčovnami šatů a
obleků po celé ČR)
- výrobu a tisk maturitních novin, výroba internetových stránek maturitnímu ročníku
(zaručujeme nejvtipnější texty, originální grafiku)
- pomůžeme se získáním cen do tomboly (pomoc při zajišťování sponzorů a lákavých cen
do tomboly)
- propagaci maturitního večera (pozvánky, plakáty, spoty v rádiu apod.)
- pomoc s výběrem perfektního daru pro třídního učitele (za nejvýhodnější ceny na trhu)
- bezkonkurenční scénáře a náměty na půlnoční překvapení (realizace jakékoli myšlenky,
originální vlastní scénáře, možná účast celebrit)

Aktivity bezprostředně předcházející a související s vlastním maturitním plesem, které
zajišťujeme

- profesionálního koordinátora maturitního plesu (kompletně řídí chod maturitního plesu,
zatímco si maturanti bezstarostně užívají zábavu)
- péči o maturanty před plesem (kadeřník, stylista, vizážista přímo na místě konání
maturitního plesu, odvoz luxusními vozy, zajištění občerstvení pro maturanty v šatnách,
zajištění ochranky)
- atraktivní doprovodný program (účast herců, zpěváků, imitátorů, různé typy shows, módní
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přehlídka, karaoke, divadlo, volba královny a krále plesu, předávání stužek od celebrit, koncert
vaší oblíbené kapely atd.)
- nabízíme originální konfetový ohňostroj barev (toto je velice vhodné použít při stužkování)
- nemusíte zůstat jen u konfet, máme k dispozici i opravdové interiérové ohňostrojné efekty
- moderátory z rádií a televize (nejlepší moderátoři za atraktivní ceny)
- kapely a nejlepší DJs (zajištění parádní taneční show místo nudy u dechovky)
- ozvučení, osvětlení, profesionální aparaturu, videoprojekci (špičková aparatura, světla a
efekty jako na tanečních parties, videoprojekce dle přání maturantů, real time videoprojekce)
- profesionální fotografickou a videodokumentaci (spolupráce s experty ze světa modelingu
a televize)
- kompletní cateringové služby (jedinečné lahůdky od mistra kuchaře formou rautu,
delikatesy na každý stůl, kuchařská show)
- nádherné hostesky (rozsev maturitních novin, reklamních materiálů, obsluha u tomboly
apod.)
- zajištění ostrahy či zdravotníka (bezpečnost všech účastníků na maturitním plese je
prioritou)

Aktivity po skončení maturitního plesu, které zajišťujeme

- kompletní úklidové práce (úklid sálu, odvoz věcí maturantů na požadovanou adresu atd.)
- after party snů dle přání maturantů (zajistíme vybrané kluby, nadupaný program, po
skončení odvoz maturantů)
- předání materiálů vzniklých během maturitního plesu (fotky na DVD, videozáznamy na
DVD atd.)
- "mazec" jako odměnu za složenou maturitu (široký výběr míst k realizaci a nápadité
programy)
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