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Event w Janeiro House



Zorganizuj wieczór panieński lub inną imprezę w naszym studiu.

Zapraszamy serdecznie do 
wspólnego świętowania!

Wieczór panieński, kawalerski czy urodziny? A 
może awans lub uzyskanie tytułu magistra? 
Każda okazja jest dobra, by świętować 
aktywnie. 

Proponujemy organizację eventu w naszym 
studiu. Oferujemy wynajem sali do 3h 
zapewniając w tym czasie niejedną atrakcję. W 
niniejszej ofercie przedstawiamy standardowy 
wariant eventu w Janeiro House, jednak 
jesteśmy otwarte na Wasze sugestie i 
dołożymy wszelkich starań, by spełnić 
indywidualne oczekiwania.
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Co proponujemy?

Cudowna atmosfera i 
moc atrakcji

• LEKCJA POLE DANCE 
Podczas lekcji uczymy się podstawowych tricków. 
Zatańczymy też krótką choreografię (czas trwania 
ok.1h) 

• POKAZ 
Uczestnicy imprezy będą mieli okazję zobaczyć 
występ solowy jednej z naszych instruktorek. 

• CZAS DLA WAS 
Studio jest dla Was dostępne przez 3 godziny. Po 
zakończonej lekcji macie czas na zabawę (nie tylko 
na rurce), toasty i przekąski
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…i symboliczny toast

Kolorowy stół

• NAPOJE 
Zapewniamy wodę mineralną i soki 

• SMACZNE PRZEKĄSKI 
Na stole znajdą się słodkości - ciastka, 
babeczki lub pączki, cukierki, słone 
przekąski oraz owoce 

• SZAMPAN 
Podamy także chłodnego szampana na 
symboliczny toast
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Goście spotykają się  
o umówionej godzinie 
w studiu.* Możemy zacząć 
toastem**, lub od razu 
rozpocząć lekcję. Podczas 
godzinnej nauki 
przedstawimy podstawowe 
tricki pole dance. Nauczymy 
się też krótkiej choreografii. 
Po zajęciach, instruktor 
zaprezentuje swoje 
umiejętności w występie 
solowym. 

Pozostały czas imprezy, 
uczestnicy mogą wykorzystać 
na samodzielny trening 
przedstawionych wcześniej 
elementów, lub po prostu 
zdać się na własną 
wyobraźnię. To również dobry 

czas na pozowane zdjęcia. 
Rurki będą do Waszej 
dyspozycji. Możecie też po 
prostu porozmawiać, 
przeprowadzić typowe dla 
wieczorów panieńskich 
zabawy czy też przekąsić coś 
smacznego. 

Na koniec spotkania Panna 
Młoda otrzyma Certyfikat 
Przyszłej Żony z podpisami 
wszystkich uczestników. 

*Ze względu na przygotowania, prosimy o 
trzymanie się umówionej godziny. W przypadku 
urządzenia sali przez organizatorki, spotykamy 
się z organizatorami wcześniej. 

**Symboliczny kieliszek szampana - ze względu 
na bezpieczeństwo podczas treningu

Program
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Organizacja eventu w podstawowym wariancie obejmuje:

Podsumowanie

• wynajem sali na 3h 

• pokaz pole dance 

• wspólna nauka tricków i/lub 
choreografii 

• szampan, napoje, przekąski 

• certyfikat przyszłej żony
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Koszt: 600 zł do 8 osób, 50 zł za każdą dodatkową osobę



„Jeszcze raz Wam dziękuję, było wspaniale. Świetny 
pomysł na zorganizowanie takiego wieczoru 
właśnie u Was. Rewelacja, polecam z całego serca”

Justyna - Najpiękniejsza Panna Młoda 2016
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w celu rezerwacji

Kontakt

Janeiro House Pole Dance Studio 
ul. Górna Wilda 74/64 
(wejście od ulicy Różanej, brama na patio) 

Rezerwacji terminów oraz ustalenia dotyczące organizacji 
eventu dokonujemy drogą mailową: 

info@janeiro-house.pl 

Dodatkowe pytania można kierować pod numerem 
telefonu: 

535530558
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