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ŠVĖSKIME DRAUGE!
COVID – 19 pandemija deja tęsiasi!
Visi stengiamės saugoti savo artimuosius, bendradarbius, save.
Didžiosios metų šventės artėja! Jas norisi atšvęsti saugiai, be
padarinių sveikatai!
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad mes pasiruošę išpildyti Jūsų
pasirinktą temą saugiai, suorganizuoti renginį pasitelkiant
šiuolaikines technologijas: tiesiogines transliacijas, mobilias
programėles!
Nėra padėties be išeities, reikia tik prisitaikyti ir judėti į priekį !
Kreipkitės ir mes pasiūlysime renginio formatą atitinkantį
nūdienos situaciją!

DĖMĖSIO ! KALĖDO S!
Linksmas, kūrybiškas ir originalus šou, kurio
formatas - tai laida „Dėmesio į ekraną“,
tačiau performuota savaip. Visas

renginys – improvizacijos, linksmų užduočių ir
humoro vakaras, netikėtumų, linksmų
situacijų ir geros nuotaikos derinys. Renginio
veidas ne kas kitas, o pats Dainius Martinaitis.

Svečiams bus tikra staigmena, kai staigiai
įsižiebusiame ekrane į visus prabils Dainiaus
Martinaičio veidas stambiu planu:„Laba diena,
dėmesio, Kalėdos! Jūs mane matote? Aš tai
Jus matau, gerbiami vakaro svečiai!”Jūsų
laukia nepaprasti Dainiaus metami
išbandymai ir linksmos užduotys, kuri- oms
atlikti prireiks išmonės, fantazijos ir geros
nuotaikos.

KALĖDINIS TV ŠO U
Linksmas, kūrybingas ir originalus tv laidų
parodijų šou. Vakaras vyksta
improvizuotoje TV studijoje, laidų vedėjai

pristato TV žvaigždes (firmos darbuotojus).
Laidų vedėjai (darbuotojai) iš anksto
nežino, kad jie ves vieną ar kitą laidą – tai
siurprizas, jie perrengiami, pagrimuojami,

jiems įteikiamas iš anksto paruoštas
tekstas. Svečiai sėdi ir stebi kaip jų
kolegos scenoje veda šventines TV laidas.
Sudaromas kalėdinis TV tinklelis.

KALĖDINIS PASAULIO
ŠALIŲ KALEIDO SKO PAS!
Siūlome Jums netradicinę stilizuotą kelionę
po pasaulio šalis. Per vieną vakarą

apsilankysime keliose pasaulio šalyse.
Daugiau sužinosime apie vienos ar kitos
šalies gyventojų temperamentą, jų būdą.
Taigi keliaukime po Pasaulį, būkime su juo!
Apsirengimo kodas: vakaro dalyviams
siūloma pasijusti pasaulio piliečiais ir
apsirengti labiausiai mėgstamos pasaulio

šalies ar tautos stiliumi.

ATEITIS ATEIN A!
THE FUTURE IS C O MIN G!
Futurologai prognozuoja, kad šiuo metu
vykstanti technologinė revoliucija ir
skaitmeninės eros artėjimas pakeis

visas gyvenimo sritis….linksmybes taip
pat! Taip smalsu nors akies krašteliu
žvilgtelti į ateitį, pamatyti kas mūsų
laukia ten, rytojuje…. Siūlome nelaukti, o
šiandien, čia ir dabar surengti ATEITIES!
FUTURE! vakarą. Skaitmeninių
technologijų pagalba vakaro metu
šėlsime, kursime, dainuosime, šoksime
ir juoksimės! ATEITIS JAU ČIA,
NESTABDYK!

MAGIŠKAS VARJETĖ
KALĖDŲ VAKARAS
Kviečiame Jus pasigrožėti kalėdine
varjetė programa. Tai geriausiomis Mulen Ružo
tradiciomis sukurtas spektaklis, kurio metu
mėgausitės žymiuoju kankanu ir kitais klasikiniais
šokiais bei dainomis, iliuzijų ir magijos šou.Svečių
kraują kaitins ir kalėdinę atmosferą
kurs profesionalūs šokėjai ir dainininkai iš Rygos.
Įspūdingais kostiumais ir nepriekaištinga
choreografija besididžiuojanti trupė yra
koncertavusi įvairiose pasaulio šalyse, talkinusi
tokiems atlikėjams kaip Lady Bird, Raimond Pauls
su Marija Naumova, Rodrigo Fomins ir daugeliui
kitų. Tarp pasirodymų matysite įspūdingą iliuzijų
šou, o renginio vedėjas organizuos žaidimus
publikai, teiks apdovanojimus ir nominacijas.

MUZ IKINIS ŠIMTMEČ IO
EKSPRESAS LT 1 9 1 8 – 201 9 !
Tai kelionė per Lietuvos šimtmečio populiariosios
muzikos istoriją, stilius, prisimenant įžymiausius
muzikos, istorijos įvykius. 1918 – 1940 metai – 1920
metais įkuriamas muzikinis teatras Kaune, Danieliaus
Donskio „žvaigždė“, pokyliai smetoniškoje Lietuvoje,
Lindyhop’as, pirma dainų šventė 1924 metais. 1960 – 87
metai, - lietuviškos estrados gimimas, kompozitoriai
A.Raudonikis, M.Vaitkevičius, M.Novikas, atlikėjai
S.Povilaitis, O.Valiukevičiūtė, broliai Frankoniai ir
daugelis kitų, estradiniai ansambliai „Nerija“, „Vilniaus
aidai“, dainos teatras „Tarp girnų“, fesivalis „Vilniaus
bokštai“, „andegraundo“ grupės „Aitvarai“, „Kurtukai“,
bardų kultūra, legendinė grupė „Hiperbolė“.1987 – 2010
metai, atgimimas, pirmasis Roko maršas, grupės „Fojė“,
„Antis“, „Bix“, „Katedra“, „Kardiofonas“, „Rondo“, atlikėjai
E.Sipavičius, Dž.Butkutė, K.Kerbedis.2010 – 2020 metai,
Lietuvos atlikėjų pirmi koncertai didžiosiose arenose,
„Mama“ apdovanojimai, klubinė kultūra.

KALĖDINIS MUZ IKO S
ŠIMTMEČIO EKSPRESAS
Tai kelionė per paskutiniojo šimtmečio
muzikinius stilius, prisimenant ir to meto
įžymiausius įvykius. Traukinio stotelės:1900 – 1920
metai Naujasis Orleanas, džiazas, bliuzo gimimas,
Pirmasis pasaulinis karas, revoliucija.

1920 – 1940 metai, Niujorkas, lindihopas,
džiazas, sausas įstatymas, mafija.
1940 – 1960 metai, Antrasis pasaulinis
karas, rokenrolas, Elvis Preslis, ritmenbliuzas,
Chuck Berry.
1960 – 1980 metai, bitlai, gėlių vaikai,
disko, rokas, kubos revoliucija, liberalios
pažiūros, sekso revoliucija.
1980 – 2000 metai, disko stilius, sunkusis
metalas.
2000 – 2020 metai, klubinė muzika, karaoke
atsiradimas.Visa tai ir dar daugiau laukia visų,
pasiryžusių sėsti į kalėdinį šimtmečio ekspresą
ir pasinerti į nepamirštamas linksmybes!

ROCK YOU LIKE A SANTA CLAUS!
KALĖDO S RO KO RITMU!
Kalėdinis rokerių susirinkimas! Visus metus
ruošti kostiumai, odinės sriukės, kailiai,
metalinės segės ir nublizginti kerzai jau

paruošti pasirodymui. Elektrinių gitarų stygos
kiekvieną dieną įsitempia vis labiau. Mes jau
ruošiame šviesas, dekoracijas, būgnus, dūmų
mašinas, vaišes ir pasiutusiai rokeriškas

pramogas!Kalėdos dar niekada nebuvo tokios
rokeriškos!

ŠEŠĖLIŲ TEATRAS
Šešėlių teatras – puiki proga
atsipalaiduoti, atskleisti savo kūrybines
galias, įsijausti į menininko vaidmenį,
atrasti naują patirtį ir pajusti stebuklingą
Kalėdų dvasią. Fantazijos, vaizduotės,
logikos, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo reikalaujantis užsiėmimas – nuo
tech- ninio biuro darbo pavargusiems ir
atsiribojimo nuo kasdienybės
pasiilgusiems Jūsų
įmonės darbuotojams.Šėšėlių teatrui skirto
vakaro metu svečiai bus pakviesti
improvizuoti, atsiriboti nuo
tikslinio mąstymo, atrasti naujas
galimybes, atskleisti savo vaizduotę,
fantazijų ir kūrybiškumą bei komandinį
bendradarbiavimą, kuriant tikrą kalėdinį
šešėlių teatrą.

ŠV EN TIN Ė CIRKO PALAPINĖ!
Geriausia pramoga nuo pat Antikos
laikų, neblėstanti ir nepabostanti klasika,
smagiausi prisiminimai ir spalvingiausi
pasirodymai – CIRKAS!

Mes kviečiame jus į estetišką, įdomų, energingą,
pagal jūsų poreikius parengtą ir visas
gražiausias šventės spalvas įkūnijantį cirką!
Cirko palapinė laukia jūsų!

IPARTY ARB A
ŠVĘSK IŠMANIAI!
Išmanusis telefonas – neatsiejama
daugelio mūsų gyvenimo dalis.
Naudodamiesi mobiliomis programėlėmis
(APP) galime pasiekti bet kurį pasaulio
kraštą ar surasti seniai matytus draugus, o
padedant Jūsų įmonės kolektyvui
populiariąsias programėles iš virtualios
erdvės perkelsime į realybę. Naudojant
naujas technologijas vakarėlio metu
svečiams leisime atsipalaiduoti, įrodyti
savo dainavimo gebėjimus, judesio žavesį,
proto aštrumą ir kitus talentus!

KALĖDINĖ ROKENROLO KARŠTINĖ
Tai stilingas, siautulingas , rokenkoro
stiliaus kalėdinis vakarėlis. Magiškas šviesų
mirgėjimas, rokenrolo muzika, originalios
dekoracijos, spalvinga 6-7 dešimtečio apranga,
nenuilstačios pramogos įtraukia svečius į muzikos ir
šokio sūkurį. Vakaro dalyvių laukia rokenrolo
karaliaus ir karalienės rinkimai, šokių pramogos,
konkursai, žaidimai. O renginio pabaigoje - tikra
staigmena - pas Jus atvyks pats tikriausias
rokenrolo karalius Elvis Presley! Taigi, nepraleiskite
progos pasiausti rokenrolo ritmu ir gyvai išgirsti
didžiausią to laikotarpio žvaigždę!

MO KSLIUKŲ KALĖDOS
Prisiminsime mokyklos, studijų laikus,
kai mokėmės, linksminomės, kvailiojome
klasiokų, kursiokų rate. Kai egzaminai ir
sesijos sukeldavo šaltą drebulį, kai

reikėdavo ruoštis atsiskaitymams per vieną
naktį. Šiandien viskas jau praeityje, bet šį
vakarą pamėginsime prisiminę anuos
laikus pabūti moksliukais, - pareigingais

moksleiviais ir studentais, kurie vakaro
eigoje turės miklinti protą, improvizuoti,
tiesiog linksmintis kolegų būryje.

B LAC K& WHITE С HRISTMAS
Džeimso Bondo filmų motyvais parengtas

renginys – tikriems paspalčių, slaptų
misijų, įššūkių ir veiksmo mėgėjams.
Juodai balta apranga, prabangūs
kokteiliai, raudonos moterų lūpos ir ore

tvyrančios paslaptys – visa tai laukia
trankiame ir nenuspėjamame
„Black&White Christmas“ vakare.!

KALĖDINĖ ASTRO C H EMIJ A
I

Įvairiausio amžiaus publikai skirtas
renginys – alchemiko ir astrologo
pasirodymas. Vakaro eigoje Jūsų laukia

kalėdiniai žvaigždynai, alchemiko
laboratorijos ir eksperimentai, daugybė
smagių netikėtumų, pavykusių ir
nepavykusių bandymų, įvairiausių

kurioziškų situacijų, gausybė smagių
dainų, fejerverkų ir neregėtų atradimų.
Šventėje gali dalyvauti įmonės
darbuotojai kartu su savo vaikais –

atrakcijų ir įspūdžių netrūks nei vienam!

KALĖDINĖ
FESTIVALIŲKARUSELĖ
Žodis festivalis kildinamas iš lotyniško
žodžio festivus ir reiškia linksmas,
šventinis. Festivalių istorija skaičiuoja jau
ne vieną tūkstantį metų. Jie vyko Antikos
laikais, keliavo per viduramžius, išnyko
renesanso laikotarpiu, kol vėl atgimė ir
mūsų laikais virto kino, madų, menų,
sporto renginiais. Siūlome surengti
kalėdinę festivalių karuselę Jūsų įmonės
darbuotojams bei svečiams čia ir dabar.
Mūsų kalėdinė festivalių karuselė suksis ir
nukels į Antikos, viduramžių ir į šių dienų
žymiausius ir įvairiausius festivalius!.

KALĖDINĖ RAGAN Ų PUO TA
Tai kalėdinis renginys, skirtas aktyviam,
kūry- biškam, komandiniam, vaizduotę
kaitinančiam šventiniam vakarui.

Šventėje tvyros magijos, burtų, šamanų,
gerųjų ir blogųjų galių kova. Ši tema
suteikia galimybę geriau pažinti savo
kole- gas, galbūt išsiaiškinti užslėptus

gebėjimus, sužinoti tokių dalykų, kurių,
jei ne ši puota, niekuomet ir susapnavę
nebūtumėte...Aprangos kodas: būtų
malonu visus dalyvius, matyti su

raganišku ar šamanišku atributu (galvos
apdangalas, sijonas, marškiniai ar kita).
Tai sustiprins norą veikti ir įsijausti į pačią
šventės dvasią. Šokime ant šluotų ir

lėkime į raganų puotą!

KALĖDŲ DV IKO V A
Kviečiame pamatyti, kas atsitinka, kai
viename vakare susitinka du Kalėdų
Seniai: tai svečias iš Laplandijos ir
lietuviškas Senis Kalėda. Renginio metu
Jūsų laukia linksmų nesusipratimų
virtinė tarp Kalėdų Senelių ir vakaro
svečių. Kiekvienas Senelis stengsis
įrodyti, kad jis ir yra tikrasis
ir nepakartojamas Kalėdų Senis.
Seneliai iš svečių rinksis palaikymo
komandą, organizuos įvairiausias
rungtis, žaidimus ir konkursėlius.Vakaro
programoje Jūsų laukia šiuolaikinės
muzikos grupė, lietuvių liaudies
ansamblis, naktinė diskoteka su DJ.

DISKO KALĖDOS
Magiškas šviesų mirgėjimas, disko
stiliaus muzika, spalvinga 7-8

dešimtmečio apranga: platėjančios kelnės
ir blizgantys marškiniai, įtraukia dalyvius į
muzikos ir šokio sūkurį.Svečių laukia disko
karaliaus ir karalienės rinkimai, šokių

pramogos, konkursai, įspūdingiausio disko
ritmo rinkimai, disko kartos
žaidimai („Koksas“, „Disko estafetė“ ir kt.).
Visus norinčius šokėjai išmokys

„stebuklingų“ Kalėdinio disko šokio
judesių.

PRAGARIŠKOS KALĖDOS
Sakoma, kad pragaras, - tai karštis, juodi
velniai, smalos katilai ir kitokios
baisybės. Mes siūlome pažvelgti į
pragarą kitaip: linksmai ir

kūrybiškai. Kas tas rojus danguje? “...Ten
angelai gyvena alkani ir basi, pakirptais
sparnais. Graudžias giesmes gieda,
niekas išgert neduoda...!“ Šį šventinį

vakarą siūlome užmiršti rojų danguje
ir pasinerti į „Pragariškas Kalėdas“!
Švęskime Kalėdas ir pasitikime
naujuosius linksmoje,

geroje pragariškoje kompanijoje!

KALĖDO S ARMIJO J
Linksmas, kūrybingas ir originalus kalėdinių
karinių pratybų šou. Šių pratybų metu
vakaro svečiai ruošis galimiems karo veiksmams
prieš konkurentus. Visas renginys – tai
improvizacijos ir humoro vakaras, netikėtumų,
linksmų situaci- jų ir geros nuotaikos derinys.
Vakaras vyksta improvizuotoje
karinėje
bazėje
(restorane), vedėjas – karinės bazės
vadas, pristato, kad šiandien svečių
laukia
daug
išbandymų besiruošiant kitų
metų karui prieš konkurentus. Jūsų laukia
nepaprasti Kalėdų armijos vado metami
išbandymai ir linksmos užduotys, kuri- oms atlikti
prireiks šiek tiek išmonės, fantazijos ir geros
nuotaikos.Renginio metu bus surengti manevrai
tarp keturių „kalėdotojų frontų“ (komandų),
kurių metu ir bus išsiaiškinta, kuris frontas
sugebėtų stipriausiai pasipriešinti jeigu tektų stoti

KALĖDO S PO LIN EZ IJ O J E
Šaltą žiemą pasiilgstame saulės, gėlių ir
karščio, svajojame apie tolimus kraštus,

kur niekada nebūna šalčio ir sniego, kur
vandens mėlynumas hipnotizuoja savo
grožiu. Todėl šiemet siūlome Jums
atšvęsti Kalėdas kitaip – Polinezijos

salose, tarp palmių, spalvingų gėlių, be
sniego, bet su Kalėdų
Seneliu!Pažadame, kad ir Kalėdų Senelis
- ne tradicinis, o atkeliavęs tiesiai iš

Havajų! Renginio vedėjai salos
gyventojai nukels jus į už tūkstančių
mylių esančias vietas, kur Jus lydės
šokiai, karo raštai, būgnų ritmai,

egzotiškos apeigos bei linksmi žaidimai
ir gera muzika.

KALĖDINĖ VAKARUŠKA
Siūlome atšvęsti Kalėdas linksmame,

savos„šaikos“ būryje linksminantis ir
juokaujant. Vakaro eigoje Jūsų laukia įvairios
linksmos varžytuvės, tradiciniai lietuviški
patiekalai, liaudiškos muzikos ansamblis.

KALĖDO S PIRATŲ LAIV E
Šį vakarą pateksite į tikrą piratišką šėlsmą.
Iš visų pasaulio kampelių jūros plėšikai
suplaukia į kalėdinį Vilnių. Šį vakarą čia
žvanga auksiniai, girdėti špagų
skambesys, iš bokalų liejasi putojantis alus

ir kartas nuo karto grindiniu
nuaidi vienakojo pirato žingsniai. Visiems
vakaro svečiams siūloma apsirengti
piratiškai ir pasinerti į linksmybes!

TŪKSTA N TIS IR V IENA NAKTIS
Kalėdinis vakaras Rytų pasakų motyvais. Jus

ir Jūsų svečius linksmins arabų ir persų pasakų
veikėjai. Šviesos efektai ir dekoracijos
sukurs paslaptingą rytietiškos nakties
atmosferą. Pasijusite rytų šeichais ir sultonais.

Vakaro programos metu laukia rytietiškas
pilvo šokis, moters-gyvatės pasirodymas,
fakyrų šou.

AZ ARTIŠKO S KALĖDO S
Kviečiame sutikti Kalėdas jaukiame
kalėdiniame kazino. Čia Jūsų lauks

populiarūs ir netradiciniai stalo žaidimai,
šventinė programa, - šokiai, magijos
teatras, gyvos muzikos koncertas.Vakaro
metu kiekvienas svečias galės
išmėginti savo sėkmę azartiškuose
lošimuose, o kazino Kalėdų Senis

su

savo asistente Snieguole, pasiūlys
ypatingą, tik kartą metuose
vykstantį Kalėdinį žaidimą.

KA LĖDO S LO TYNŲ AMERIKO JE
Kai aplinkui viskas apledėja ir apšerkšnija, o
į Jūsų sielą smelkiasi šaltukas, siūlome
užmiršti kasdienę rutiną ir pasinerti į karštą

Kalėdinę Lotynų Amerikos fiestą.
Programoje Jūsų laukia karšti šokiai: samba,
salsa, rumba, tango, spalvingi karnavaliniai
kostiumai. Vakaro pabaigoje mes išrinksime
fiestos karalių ir karalienę, įteiksime prizus
aktyviausiems vakaro dalyviams.

J O YEUX NO EL! KALĖDO S
SU PRANCŪZIŠKU PRIESKONIU
Kas gi nenorėtų atsidurti ant podiumo ar
buduare? Napoleonas, užkariaujantis jūsų
dėmesį, akla vynų degustacija, kvepalų

piramidė ir... Vidurnakčio rūbų kolekcijos
pristatymas, pati Patricia Kaas, Mireille
Mathieu, Édith Piaf, Jay Sebag ir Alizée
Jacotey. Fransua Vijono eilės... Jūsų laukia

trankus prancūziškas vakarėlis,
kuris nepaliks abejingų!

KALĖDO S HO LIVUDE
Jūsų stalelis antras, sveiki atvykę į
Holivudo vakarą! Prabanga, snobizmu ir
žvaigždžių liga dvelkiantis holivudo
vakarėlis, kurio metu visi renginio dalyviai

pasijus tikromis žvaigždėmis. Šio vakarėlio
metu taip pat įteikiami iškilmingi
apdovanojimai už tam tikrus nuopelnus.
Taip pat Jūsų laukia daugybė staigmenų!

YPATINGAS KAUKIŲ B ALIUS
Kaukių balius – tai puiki galimybė Kalėdų
vakarą pasijusti tuo, kuo nesi, bet svajoji

būti. Tai proga pasislėpti po spalvinga
Venecijos tradicijas menančia kauke.
Viso vakaro veiksmas vyks pagal mūsų
pačių sukurtas žaidimo taisykles. Svečius

aptarnauja operos ir baleto
spektaklių personažai. Vakaro vedėjas
(Comedia del Arte personažas),
bendraudamas su publika, diriguoja visam

karnavalui. Į paslaptingus žaidimus
ir atrakcionus įtraukiami ir vakaro svečiai.

KALĖDINĖ DARB O B IRŽ A
Tai linksmas, teminis vakarėlis, kupinas
staigmenų, improvizacijų, žaidimų, susijusių

su įvairiomis profesijomis. Iš anksto savo
svajonių profesiją apgalvoję ir tos profesijos
personažu pasipuošę renginio dalyviai šventės
nuotaiką pajus dar prieš jai prasidedant.

Specialiai ta proga atidaryta Kalėdinė darbo
birža leis atskleisti įdomiausių profesijų žavesį,
dalyvių improvizacinius sugebėjimus ir
humoro jausmą.

KALĖDO S SU FILMŲ
H ERO JAIS
Šios ypatingos šventės proga, siūlome

Jums viso vakaro metu pažaisti žaidimą –
pasijusti super herojais – aktoriais, kino
filmų personažais, animaciniais
personažais. Tai vakarėlis, kurio metu

vienoje vietoje susitiks visų laikų super
herojai. Žinoma tai ir pats saugiausias
vakarėlis, nes kai esate Supermeno,
Spaidermeno ar Betmeno apsuptyje, jokie

pavojai tiesiog neįmanomi!
Aprangos kodas: Kiekvienas gali atsiduoti
fantazijai ir pasipuošti kaip jo

mėgstamiausio filmo herojus.

SVIETO LYGINTO JŲ KALĖDINĖ
VAKARUŠKA
Siūlome atšvęsti Kalėdas linksmame, savo
“šaikos” būryje linksminantis ir
juokaujant kultinio TV serialo “ Tadas

Blinda” motyvais. Vakaro eigoje Jūsų laukia
įvairios linksmos varžytuvės, tradiciniai
lietuviški patiekalai, liaudiškos muzikos
ansamblis.

Ž VAIGŽ DYN Ų TRIUMFAS
Magiškas ir spalvingas teatralizuotas
kalėdinis vakaras su Nagliu Šulija ir tikromis
žvaigždėmis, kurio metu įvyks daug smagių
staigmenų. Stovime ant metų ribos – tokią
naktį galime pajusti, kaip gyvenimas it
laikrodžio rodyklė šokteli į priekį. Visi
Zodiako ženklai išsirikiuoja prieš mus, kad
papasakotų ateitį – dabar galite sužinoti, ko
tikėtis iš ateinančių metų, pamatyti ateityje
save, savo artimą, bendradarbį, įmonę. Tai
bus tikras “ Žvaigždžių vakaras”, nes Jums
koncertuos Lietuvos scenos žvaigždės,
stebins žvaigždėti siurprizai, o renginį ves
tikras žvaigždių ir likimo žinovas – Naglis
Šulija, kuris atskleis ateinančių metų
paslaptis ir individualius Jūsų horoskopus.

A RTIS TOTUS KOM A NDA
ARTIS TOTUS komanda, vienija aktyvius, kūrybingus
menininkus ir profesionalius

renginių organizatorius,

kultūros vadybininkus, turinčius daugiau kaip dešimt
metų darbo patirtį reklamos, pramogų organizavimo ir

kultūros projektų srityse. Mūsų darbo kredo –
profesionalumas, atsakingumas ir aukštas meninis
lygis.Patikėkite mums savo laisvalaikį, pramogų
organizavimą, netradi- cines reklamines akcijas ir mes

pasiūlysime Jums sprendimus labi- ausiai atitinkančius
poreikius ir galimybes.

„ARTIS TOTUS“
info@renginiaiverslui.lt
info@artistotus.lt

www.renginiaiverslui.lt
www.artistotus.lt
Vadovas
Egidijus Švarcas
8 648 56747
info@artistotus.lt
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