BAL KARNAWAŁOWY / STUDENCKI
OFERTA ORGANIZACJI BALU W KLUBIE TROPS
Zajmujemy się fachową i profesjonalną organizacją imprez o charakterze balowym – bale absolutoryjne,
połowinkowe czy klasyczne karnawałowe. Bal organizowany w klubie Trops to gwarancja doskonałej zabawy
oraz niezwykłej atmosfery!

MIEJSCE
Akademickie Centrum Kultury TROPS – miejsce z prawie 40-letnią tradycją, po 4 letnim remoncie
klub otwarty ponownie w październiku 2013. Lokal położony w centrum Poznania, tuż obok Ronda
Rataje, co gwarantuje doskonały dojazd jak i co ważne – powrót do domu po imprezie. Organizowane
są tutaj przeróżne wydarzenia: koncerty, przeglądy kapel, slajdowiska, gale, szkolenia, bale czy
imprezy. Dzięki niezwykle uniwersalnemu zaprojektowaniu lokalu oraz kilku nowoczesnych
innowacjach, klub dostosować można do każdego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

ATUTY KLUBU
- klub na wyłączność – brak możliwości wejścia osób niezaproszonych przez Organizatora
- duża powierzchnia wraz z obszernym parkietem
- młody i sprawdzony zespół pracowników
- w cenę wliczone wszystko co potrzebne (brak ukrytych kosztów)
- niskie ceny na barze dla uczestników wydarzenia
- idealny dj na Twoją imprezę! (dostosowujemy dj’a do preferencji Organizatora)
- selekcjoner oraz ochrona gwarantująca pełne bezpieczeństwo uczestników wydarzenia
- możliwość dekoracji klubu w dowolnej tematyce
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W CENIE
- wynajem klubu (klub na wyłączność – goście wpuszczani na podstawie listy lub zaproszeń
przygotowanych przez organizatora)
- obsługa barmańska, szatni, selekcja oraz ochrona,
- dj (muzyka lat 60, disco lat 70,80,90, polskie hity, muzyka latynoamerykańska, muzyka klubowa,
możliwe indywidualne zamówienia)
- pełna gastronomia (do wyboru jeden z wariantów, możliwość edycji)
- fotograf wraz z fotorelacją z wydarzenia
- w przypadku Balu Absolutoryjnego/Połowinkowego zaproszenia oraz miejsca dla kadry
dydaktycznej Uczelni
- możliwość wniesienia butelki 0,5 wysokoprocentowego alkoholu (powyżej tej ilości korkowe), a
także napojów bezalkoholowych (wszelkie napoje dostępne również całą noc na barze)
- przy ilości uczestników powyżej 120 os. dedykowany tort w cenie dla uczestników Balu
- dekoracja klubu (balony, serpentyny, i inne elementy zależne od tematyki)

PRZYKŁADOWE MENU
Propozycja I:
- uroczyste powitanie lampką szampana
- OBIAD (na ciepło): filet z kurczaka zapiekany z serem i pomidorem w delikatnym sosie, frytki,
surówki
- NA SŁODKO: ciastko, paluszki i chipsy w stole, kawa, herbata
- KOLACJA (na zimno): w galarecie po 3 szt/os (schab z masą chrzanową, szynka ze szparagami, indyk
z owocami), sałatka grecka, zupa węgierska (bardzo treściwa)
- w cenę wliczone są: pieczywo, dodatki typu cukier, cytrynki, śmietanka
Propozycja II:
- uroczyste powitanie lampką szampana
- OBIAD (na ciepło): zraz faszerowany boczkiem, cebulką, ogórkiem, ziemniaki, surówki
- NA SŁODKO: ciastko, paluszki, chipsy w stole, kawa, herbata
- KOLACJA (na zimno): płyta staropolska (deski serów wędlin, ogórek, chleb ze smalcem w szwedzkim
stole, żur staropolski, strogonoff, z ryżem)
- w cenę wliczone są: pieczywo, dodatki typu cukier cytrynki, śmietanka

INFORMACJE
- przez całą noc czynny dla uczestników bar – niskie ceny na alkohole oraz napoje bezalkoholowe,
specjalne promocje
- start imprezy 20:00/21:00, koniec 3:00-4:00,
- ilość osób na imprezie – 60 - 150 os.

KONTAKT
Marcin Dobrzański – manager klubu
Tel. +48 793485583 | mar.dobrzanski@gmail.com
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