
Visi stengiamės saugoti savo artimuosius, bendradarbius, save.

Vasara artėja! Ją 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!



Kviečiame Jus susipažinti su keletu iš mūsų 
pasiūlymų surengti vasaros šventes įmonės 

darbuotojams ar verslo partneriams.



“SUMMER FEST 2022“
Summer Fest yra linksmybės, nuotykiai ir smagios pramogos, 
kurias galima išbandyti kartu su komanda arba individualiai.

Naujos patirtys, įsimintinos akimirkos ir aktyvus laisvalaikis su 
bendraminčiais!

Renginio dalyviai buriasi į komandas arba išbando pramogas 
individualiai. Festivalio programa rengiama pagal poreikius. Jo 
metu gali vykti komandinės varžybos arba įvairūs žaidimai be 
rezultatų fiksavimo. Dalyviams suteikiama galimybė išbandyti 
įvairias pramogas.



“GĖLIŲ VAIKŲ” VASAROS 

FESTIVALIS

Pašėlkime vasaros šventėje hipių dvasia! Prisiminkime 1969 
metų Vudstoko festivalį, kuris buvo vienas žymiausių roko 
festivalių, palikęs žymų pėdsaką muzikos istorijoje. 

Festivalyje Jūsų lauks aktyvios atrakcijos, kūrybiniai 
užsiėmimai, nuotaikingi žaidimai, o kulminaciją pasieksime 
vakarinio koncerto metu!



ROBINZONADA

Sudužus laivui, Robinzonas Kruzas atsidūrė 
negyvenamoje saloje, kur išgyveno tik pasikliaudamas 
savo žiniomis ir jėgomis. Jis įrodė, jog akis į akį su gamta 
susidūręs žmogus savyje gali atskleisti iki šiol neregėtas 
galimybes. Robinzono istorija gyva ir dabar - tokius 
nuotykius patirti gali kiekvienas iš mūsų. Kviečiame 
miesto ir darbo nualintus svečius išbandyti Robinzonadą, 
pasidžiaugti gamtos teikiamais malonumais, įminti vieną 
kitą jos mįslę ar suprasti, kaip arti jos esame. 



LAUKINIŲ VAKARŲ SALŪNAS

Kviečiame persikelti į laukinius Vakarus ir tapti tikrais 
kaubojais!

Vos įžengę į renginio vietą pasijusite tikrame laukinių 
Vakarų salūne, jus sveikins pats tikriausias šerifas Džonis. 
Renginio vedėjas - griežtas, bet teisingas, žinantis, koks yra 
tikras kaubojus.

Jūsų laukia tikri kaubojiški išbandymai, linksma country
muzika ir linijiniai šokiai.



RAGANŲ PUOTA

Renginys skirtas aktyviam, kūrybiškam, pažintiniam, lakią 
vaizduotę skatinančiam poilsiui gamtoje ar kaimo turizmo 
sodyboje. Ne atsitiktinai ši teminė šventė yra pavadinta 
Raganų puota. Renginyje tvyro  magijos, burtų, šamanų, 
gerųjų ir blogųjų galių kova. 

Ši tema suteikia galimybę geriau pažinti savo kolegą, galbūt 
išsiaiškinti jo užslėptus gebėjimus, sužinoti tokių dalykų, 
kurių, jei ne ši puota, niekuomet ir  susapnavę nebūtumėt... 
Šimtamečio ąžuolo šaknies ieškojimas, stebuklingų viralų 
gaminimas, užkalbėjimai, atkerėjimai remiantis tikrų šamanų 
išmintimi – visa tai laukia raganų puotoje apsilankiusių 
svečių.



ĮMONĖS OLIMPIADA

ARBA

NETRADICINIŲ RUNGČIŲ OLIMPIADA

Rimtos sporto žaidynės arba linksma olimpinių žaidynių parodija su 
ugnies nešimu, medalių teikimu, vėliavomis, himnais ir kita atributika. 

Komandiniai žaidimai sustiprina kolektyvą ir skatina komandinės 
dvasios atsiradimą. Visi susirinkę iš anksto arba tiesiog prieš renginį 
pasidalina į skirtingas komandas – valstybes. Išdalinamos vėliavos ir 
spalvotos skarelės. Rungtys pagrįstos tikrų olimpiados rungčių 
pavadinimais, tačiau pakreiptos savaip. Kiekviena rungtis parenkama 
taip, kad būtų linksma ne tik dalyvauti, bet ir žiūrėti. 

Galimos rungtys ir žiemos olimpiados tematika – kodėl nesurengti 
žiemos olimpiados vasarą, o vasaros olimpiados– žiemą?



SŪKURIUOJANTIS VASAROS 

FESTIVALIS!

Šokam drauge į linksmybių, geros nuotaikos ir nepakartojamų 
įspūdžių vasaros festivalį. Kartu skriskime su vėjeliu, čia 
netruks juoko, muzikos, linksmybių, kūrybos, žaidimų, 
nuoširdumo, smagių išbandymų ir nepakartojamų akimirkų! 

Visas renginys, tai geros nuotaikos, muzikos, sporto, kūrybinių 
ir loginių užduočių kokteilis, kurį ragausime sūkuriuojančio 
vasaros festivalio metu!



VASAROS TELEVIZIJA

Ar teko pasijusti TV “žvaigžde”, ar teko pabuvoti televizijoje, 
dalyvauti TV laidos gamyboje? Ko gero ne.

Viskas lengvai ištaisoma. Kviečiame susikurti televiziją 
patiems, sudaryti TV laidų, kanalų tinklelį, kuris bus pritaikytas 
tik Jūsų įmonei, tik Jūsų kolegoms ir darbuotojams!

Renginio metu bus sukurtas specialus tv “tinklelis” iš sporto, 
muzikos, kulinarijos TV laidų ir kanalų kuriuose bus ir sporto, 
ir kūrybos, ir edukacijos! Viskas priklauso nuo Jūsų, kurkime 
televiziją kartu su profesionalų pagalba! Visas renginys, tai 
vasariškas realybės šou, kur nuobodžiauti neteks niekam!



LINKSMOJI SANATORIJA

Po ilgų ir sekinančių  darbo metų pats laikas rimtai pailsėti. Visi 
kviečiami aktyviam poilsiui Linksmoje sanatorijoje. Sanatorija –
tai procedūrų, malonaus poilsio ir laisvalaikio oazė.  Jau nuo 
pirmos atvykimo minutės svečiai galės relaksuoti su linksma 
muzikėle. Vėliau visų lauks naujokų krikštynos, aktyviosios 
procedūros – sporto rungtys, linksmieji žaidimai. Po sporto 
pavargusiems, ar visai jo nemėgstantiems, pasiūlysime vandens 
procedūras. Tai linksmos, visiškai saugios rungtynės vandenyje. 
Nėra sanatorijos, kurioje nebūtų linksmų, už širdies griebiančių 
ir gyvenime nepamirštamų vakaronių. Tokia laukia ir mūsų 
svečių. 

Tikras ir geras poilsis – tik mūsų pačių sukurtoje sanatorijoje!



ŠEŠĖLIŲ TEATRAS

Šešėlių teatras – puiki proga atsipalaiduoti, atskleisti savo 
kūrybines galias, įsijausti į menininko vaidmenį ir atrasti naują 
patirtį. Fantazijos, vaizduotės, logikos, bendradarbiavimo ir 
kūrybiškumo reikalaujantis užsiėmimas – nuo techninio biuro 
darbo pavargusiems ir atsiribojimo nuo kasdienybės 
pasiilgusiems įmonės darbuotojams.

Šešėlių teatrui skirto savaitgalio ar vienos dienos metu svečiai 
bus pakviesti improvizuoti, atsiriboti nuo tikslinio mąstymo, 
atrasti naujas galimybes, atskleisti savo vaizduotę, fantaziją ir 
kūrybiškumą bei komandinį bendradarbiavimą, profesionalų 
pagalba kuriant tikrą šešėlių teatrą.



DABAR TU ARMIJOJ!
Linksmas, kūrybingas ir originalus karinių pratybų 
renginys. Juk verslas yra nesibaigiantis „karas“, kartais 
reikalaujantis ir aukų. 

Šių pratybų metu Jūsų įmonė  ruošis galimiems karo 
veiksmams prieš konkurentus. Visas renginys, – tai 
improvizacijos ir humoro diena, netikėtumų, linksmų 
situacijų ir geros nuotaikos derinys. Renginys vyksta 
improvizuotoje karinėje bazėje. Jūsų laukia nepaprasti 
vado (renginio vedėjo) metami išbandymai ir linksmos 
užduotys, kurioms atlikti prireiks šiek tiek išmonės,  
fantazijos ir , žinoma, geros nuotaikos. 



LINKSMOJI VASAROS MOKYKLA

Kviečiame pažaisti vaikystę, prisiminti pradinių klasių ar 
vidurinės mokyklos išdaigas! 

Šventės dalyviai suskirstomi į klases (komandas). A klasė, 
B klasė, ir t.t. Kiekvienas mokinys gauna po vieną 
mokinio krepšelį, kur sudėtos įvairios priemonės, kurios 
bus panaudotos tolimesnių atrakcijų eigoje. Kiekviena 
klasė išsirenka savo seniūną, atsakingą už tvarką bei 
stropumą. Prasideda linksmosios vasaros mokyklos  
pamokėlės, kur nenuobodžiaus nei vienas! 

Pamokų tvarkaraštyje Jūsų laukia fizinio lavinimo, 
muzikos, dailės ir kitos pamokos bei užklasinė veikla!



SVIETO LYGINTOJŲ VAKARUŠKA

Kviečiame padūkti savos „šaikos“ būryje linksminantis ir 
juokaujant kultinio TV serialo „Tadas Blinda“ motyvais. O švęsti 
mums padės šmaikštusis Čigonas. 

Renginio eigoje Jūsų laukia priesaika , “šaikų” varžytuvės, 
humoristinės nominacijos ir dar daug daug atrakcijų legendinio 
svieto lygintojo istorijos motyvais.



AR MUMS KARAS, AR TAIKA –

NEPRAŽŪSIM NIEKADA

Lydimas maršo garsų įžygiuoja šventės vedėjas – drąsusis 
kareivis Šveikas. Jis pasveikina svečius su karinių manevrų 
pradžia. Į mobilizaciją kviečiamas brigados generolas, taktikos 
genijus, minties galiūnas, žmogus, artimas imperatoriui -
įmonės direktorius ar jo įgaliotas atstovas. Prasideda tikri karo 
manevrai. Komandos kariauja tarpusavyje. Renginys vyksta 
Šveiko nuotykių variacijomis su nuotaikingais žaidimais karo 
tematika:  “karo manevrai priešo užnugary”, “dezertyrų 
pabėgimas”, “karo frontas”, “granatų mėtymas į priešo 
techniką”, “žvalgyba”. 

Tada skelbiamos paliaubos, o vakarą tęsia “Laužų vakaras” ir 
linksma kareiviška diskoteka. 



TRANKI ŪKIŠKA VAKARONĖ
Kiekvienais metais stambaus ir turtingo bajoro dvare vyksta  kaimiška 
vakaronė. Svečiams iš gretimų kaimų susirinkus į šventę, prasideda 
linksmybės bei kvailiojimai iki paryčių. 

Renginio vedėjas – trečias brolis Jonas.  Jam talkina žavi Elenutė iš 
gretimo kaimo. O ši mergina labai Jonui patinka... Renginio metu vyksta 
smulkios jaunos porelės intrigos, žaidimai, įtraukiantys visą susirinkusį 
kolektyvą.  Jonas ir Elenutė linksmai ves netradicines varžytuves, kaip 
antai: „Bulvių krepšinis“, „Gudrios bobos rungtys“,  “Arklių lenktynės”, 
rąsto pjovimas, malkų skaldymas, intelektualios lietuviškos mįslės ir kt. 
Aktyviausius iškilmingai apdovanoja varžytuvių šeimininkas – Dvaro 
bajoras (įmonės vadovas). Vakare visų laukia vakaronė su kaimiškos 
muzikos ansambliu ir profesionaliu DJ, kuris gros folk-šokių muziką. 

Kviečiame visus pašėlti liaudiškos muzikos sūkury!



PIRATŲ ODISĖJA

Pasiilgstate nuotykių, netikėtų pramogų ar tiesiog norite 
laiką praleisti kitaip? Pasiilgstate saulės, gėlių ir karščio, 
svajojate apie tolimus kraštus, kuriuose niekada nebūna 
šalta, kur tropiniai vaisiai ir vandens mėlynumas primena 
Rojų..?

Kviečiame leistis į tolimąją  PIRATŲ ODISĖJĄ, kur 
karaliauja jūrų valdovai -laisvamaniai piratai, kurie leidžia 
sau beveik viską, kur nesiliauja šokiai ir skamba būgnai. 



SAUSO ĮSTATYMO ŠVENTĖ

Dažnai iškyla klausimas, kaip suorganizuoti šventę, kurioje 
darbuotojai neprisigertų, o aktyviai dalyvautų programoje. Mes 
tai sprendžiame radikaliai – įvedame  SAUSĄ ĮSTATYMĄ!

Vakaro pradžioje ant stalų su valgiu stovi nemažai alkoholinių 
gėrimų. Nevalia jų liesti, kol direktorius nepasakys sveikinimo 
kalbos. Bet kas gi čia? Besibaigiant kalbai, į salę įsiveržia šerifas su 
padėjėjais ir, nustūmęs į šalį direktorių, skelbia apie sauso 
įstatymo įvedimą. Padėjėjai negailestingai nurenka visą alkoholį 
nuo stalų ir pakeičia jį mineraliniu vandeniu bei sultimis.

Tačiau  scenoje po kurio laiko prasideda kabareto linksmybės ir 
pasirodo pats Al Capone. Ore padvelkia nelegaliu alkoholiu... O 
jį, deja, reikia užsidirbti... 



Pastaba: Jums pageidaujant atvyksime pas Jus, 
išklausysime norus ir sukursime originalų scenarijų, 

labiausiai atitinkantį lūkesčius!



Jums dėl nieko nereiks sukti galvos, nes mes:

* parengsime planą ir scenarijų;

* sugalvosime nominacijas labiausiai pasižymėjusiems Jūsų įmonės darbuotojams;

* sudarysime sąmatą;

* parinksime renginio vietą;

* pasamdysime atlikėjus ir personalą;

* suderinsime valgiaraštį;

* pasirūpinsime scenine įranga, fejerverkais, dovanomis;

* parengsime programą Jūsų vaikams;

renginį nufilmuosime ir sumontuosime vaizdo klipą.

Taip pat galime pagaminti visus renginiui reikalingus aksesuarus. 

Viską atliks profesionalai, vadovaudamiesi Jūsų norais ir pageidavimais.



MŪSŲ KLIENTŲ ATSILIEPIMAI
Puikiai organizuota įmonės Kalėdinė šventė! Įsiklausymas į kliento norus, dėmesys detalėms ir puikus 
išpildymas. Jokio rūpesčio mums, nes apie viską pagalvota. Puikus gebėjimas laviruoti renginio metu pagal 
situaciją, nuotaiką ir norus. Kolegos įvertino, kad tai buvo geriausiais kada nors buvęs mūsų vakarėlis😊
AČIŪ JUMS!

AB "ITAB SHOP CONCEPT LITHUANIA" personalo vadovė Laura Poškienė 2018 gruodžio 
mėnesis

AČIŪ Jums ir visai Jūsų draugiškai komandai už puikiai suorganizuotą renginį, profesionalumą, malonų 
bendravimą. Jūsų dėka šventė buvo šauni, spalvinga ir nuotaikinga! 

UAB „YIT Kausta“ personalo vadovė Nerilė Naprienė. 2018 rugsėjis.

Ačiū už puikų laiką! Viso kolektyvo vardu noriu padėkoti jūsų komandai už puikiai suorganizuotą šventę.
Didelis ačiū Jums, Laurai, DJ Martynui ir visiems kitiems!

Vedėjas Dainius buvo nuostabus!

Didžiausios sėkmės ateities projektuose!

UAB „Fasadus“ personalo vadovė Ramutė Karžinauskienė. 2018 liepa.

•



Dėkui už puikiai suorganizuotą šventę. Teisingas įsiklausymas į pageidavimus ir šaunus išpildymas.

UAB “DHL Lietuva”. 2018 liepa.

UAB Rhenus Svoris kolektyvo vardu dėkoja visai Artis totus komandai už šauniai organizuotą mūsų įmonės 
vasaros sąskrydį. Atsakinga, punktuali ir šauni Artis totus komanda, smagios bei įdomios užduotys, 
charizmatiškas vedėjas Vytenis + užsakytas geras oras 😊! Ačiū jums labai!

UAB „Rhenus Skuba“. 2018  birželis.

Labai Jums AČIŪŪŪŪŪŪ J

Buvo nerealu!!!! 

Visiems labai patiko. Visi buvo užimti, smagūs, neteko nuobodžiauti. 

Renginys praejo puikiai!

Jūsų visa komanda ir Vytenis SUPER!!!! Paprasti ir nuoširdūs žmonės!

Dar kartą ačiū!

UAB “Žvalguva“, 2018 birželis.



Ačiū www.artistotus.lt  už puikų Kalėdinį vakarą! Idėja, jos vystimas, viso renginio organizavimas bei 
koordinavimas atliktas profesionaliai, atsižvelgiant į mūsų išsakytus pageidavimus. Įmonės darbuotojai 
liko labai patenkinti! Esame tikri, kad tai buvo pirmas, bet ne paskutinis kartais kai dirbame kartu. 

Sėkmės ir įkvepiančių idėjų! 

UAB „Columbus Lietuva“, 2017 gruodis.

Viešbučio RADISSON BLU LIETUVA kolektyvo vardu nuoširdžiai dėkojame www.artistotus.lt 
komandai už puikų mūsų darbuotojų vasaros renginio "Radisson Blu Summer FEST 2017" 
organizavimą. Kadangi oras nebuvo labai vasariškas, teko skubiai adaptuoti gamtoje planuotas veiklas į 
renginį patalpose, bet p.Egidijaus šaltas protas bei renginio vedėjo Andriaus Povilausko 
profesionalumas ir charizma garantavo renginio sėkmę. Ne pirmą, ir net ne antrą kartą dirbame kartu 
su www.artistotus.lt ir niekada nenusivylėme. Tai - neišsenkantis idėjų, geros nuotaikos ir smagių 
išbandymų šaltinis! AČIŪ JUMS!

"Radisson Blu Lietuva" personalo vadovė Skaidrė Markovienė

http://www.artistotus.lt/
www.artistotus.lt
www.artistotus.lt


Už puikiai suorganizuotą LVTA sąskrydį “Vandens ženklai 2017” esame dėkingi Egidijui Švarcui bei jo visai komandai. 
Puikus ir tinkamai organizuotas darbas, punktualumas ir konkretumas, paprastumas. Visi buvome pasinėrę į „Vandens 
ženklų“ linksmybių, geros nuotaikos ir nepaprastų įspūdžių LVTA vasaros festivalį.

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos direktorius Vaidotas Ramonas

UAB „Carlsen Baltic“ kolektyvas dėkoja už smagiai suorganizuotą ir be galo linksmai Dainiaus Martinaičio pravestą renginį. 
Originalios ir nenuobodžios užduotys, nuolatinis dalyvių užimtumas, gera nuotaika-nieko nei per daug, nei per mažai:) 
Kolektyvas šauniai, sportiškai ir  azartiškai praleido laiką. Patys geriausi įspūdžiai! Rekomenduojame Jus kaip patikimą 
renginių organizatorių!

UAB „CARLSEN BALTIC“ biuro administratorė Jurgita Verbliugevičienė

Už šauniai suorganizuotą šventę esame dėkingi Egidijui bei jo visai komandai. Puikus organizuotas darbas, punktualumas, 
konkretumas, paprastumas. 

Likome labai patenkinti maisto/grill gaminimo čempionatu nuo pat pradžios iki pabaigos. Virtuvės šefai tikrai išmanantys 
savo darbą dėl to buvo įdomu prisidėti, paklausyti, sužinoti naujų idėjų. Linkime Jums sėkmės ir be abejo rekomenduojame 
jus kaip puikius renginių organizatorius :)

UAB „EUROELEKTRONIKA“ kolektyvas



Sklandžiai ir profesionaliai bendradarbiaujate, kas labai patiko, kad laikotės sutartų terminų. Siūlėte daug skirtingų 
sprendimų, ieškojote alternatyvų ir mums pagal kainą priimtinų variantų. Puikūs asistentai ir renginio metu labai gera 
koordinacija ir išpildymas

Sandra Nezabitauskienė

AB „VOLFAS ENGELMAN“ personalo ir administracijos direktorė

UAB "NORDIC IDEA" kolektyvas dėkoja Egidijui bei jo komandai už linksmą, tikrai nenuobodžią įmonės šventę, 
kurios metu nei vienas dalyvis neliko nuošalyje - visi buvo įtraukti į aktyvią veiklą. Visa organizatorių dalis vyko 
sklandžiai, nepertraukiamai - nebuvo jokių nejaukių pauzių, tarpų - visą laiką vyko bendravimas ir bendradarbiavimas:)

UAB "NORDIC IDEA" administratorė  Lina Sadauskaitė

Nuoširdžiai dėkoju Egidijui ir jo šauniai komandai už nepriekaištingai suorganizuotą mano gimtadienio šventę. Nuo 
pat pirmų bendradarbiavimo akimirkų buvo aišku, jog tai ne tik profesionalai, puikiai išmanantys savo darbą, tačiau ir 
be galo šilti, patikimi, į kliento poreikius įsigilinantys žmonės. Tad, jei norite tobulos savo šventės be jokių rūpesčių, 
tikrai rekomenduoju "Artis totus".

Rasa Butkienė



Norime padėkoti visos UAB ,,Arlanga wood" vardu už profesionaliausią renginio koncepcijos bei kitos 
reikiamos informacijos pateikimą bei sklandų organizavimą atsižvelgiant į visus kliento poreikius. 
Už puikų bendradarbiavimą bei entuziastingumą. Su Jūsų pagalba įvyko įdomiausias bei įsimintiniausias per 10 
- metų įmonės renginys.

UAB "ARLANGA wood" administratorė Ilona Ciulevičienė

Dėkojame „Artis Totus“ už profesionaliai suorganizuotą renginį, kuris niūrią žiemos dieną pavertė siautulinga 
havajietiška fiesta.

Rūta Bložytė,  „Caparol Lietuva" rinkodaros specialistė

UAB „Elmonta“ kolektyvo vardu dėkoju VšĮ „Artis Totus“ už nuostabų Kalėdinį vakarėlį.  Vakarėlio tema -
„Kalėdų Senelių dvikova“ – labai linksmas renginys su įdomiais žaidimais, linksmais, neieškančiais žodžio 
kišenėje Kalėdų Seneliais. Tema neįpareigojanti, šauniai pasilinksminome, pabendravome, pasišokome. Taip pat 
dėkoju renginio organizatoriui Egidijui už malonų bei dalykišką bendravimą. Ačiū! 

Dalia Butkienė, UAB „Elmonta“ administratorė



Norime padėkoti viso UAB "Jūrės medis" kolektyvo vardu už puikiai suorganizuotą šventę mūsų kolektyvui. Esate tikri savo 
srities specialistai. Tariame nuoširdų AČIŪ už paliktus įspūdžius, kurie dar ilgai išliks atmintyje. Įmonės kalėdinis vakaras
buvo nepakartojamai nuostabus. Dar kartelį didelį AČIŪ taria Jums UAB "Jūrės medis" kolektyvas. Didžiausios sėkmės Jums 
tolesniuose darbuose !!!

UAB „Jūrės medis“ administracija

UAB „Skinest Baltija“ kolektyvo vardu norime padėkoti VŠį „Artis Totus“ komandai už nuostabią dešimtmečio kelionę 
„Skinest Baltija Railways“ geležinkelio linijomis.

Ypatingai didelis AČIŪ organizatoriui Egidijui už supratingumą, lankstumą, už mūsų norų, užgaidų bei pageidavimų 
pildymą, kurie buvo paberti kaip žirniai ir pupos, už idėjas, kurios buvo tobulai įgyvendintos, už gėrio sklidinas emocijas, už 
juoko skambesį, sklindantį visos kelionės metu ir nuostabią „pasaką“, kuri buvo sukurta mūsų svečiams. Tris kartus AČIŪ 
AČIŪ AČIŪ!!! Visiems, norintiems turėti gerai ir kokybiškai suorganizuotą šventę ar renginį – REKOMENDUOJAME 
VŠį „Artis Totus“!

Taip pat tariame didelį AČIŪ renginio vedėjui, Dainiui Martinaičiui, už puikiai bei profesionaliai atliktą darbą. Dainius viso 
kelionės metu buvo ne tik „traukinio mašinistu“, bet sugebėjo pasirūpinti kiekvieno „vagono“ keleiviais, vietoje ir laiku 
pasakyti šmaikštūs juokeliai paliko gerą nuotaiką bei neišdildomus įspūdžius. Tai buvo ne tik renginio vedimas 
pagal scenarijų, bet ir profesionalus laviravimas tarp atsiradusių situacijų, kurios nebuvo numatytos. Dar kartą AČIŪ!!!

Linkime Jums ir toliau išlikti tobulais, lanksčiais bei pačiais geriausiais savo srityje. Drąsiai teigiame – JŪS GERIAUSIEJI!!!

UAB “Skinest Baltija” kolektyvo vardu administratorės Edita ir Ana



UAB "Fima" Instaliacinio skyriaus kolektyvo vardu noriu padėkoti VšĮ „Artis Totus" už puikiai suorganizuotą 
Naujametinį vakarą. Vakaro tema - "Muzikinis šimtmečio ekspresas" yra neįpareigojanti, bet kartu ir pažintinė. Lengva, 
skirta atsipalaidavimui, bendravimui, pasišokimui, bei nuteikianti geroms emocijoms. Ypatingai dėkoju renginio 
organizatoriui Egidijui už dalykiškumą, paslaugumą, patikimumą. Egidijus ne tik siūlo savo renginio scenarijų, bet ir 
atsižvelgia į užsakovo norus, bei pageidavimus, ieško geriausių ir užsakovo lūkesčius atitinkančių sprendimų, siūlo 
įvairius scenarijaus variantus. Jaučiamas profesionalumas renginių organizavimo ir bendravimo su užsakovais srityse.

UAB "Fima"

Lina Bernatavičienė

Direktoriaus patarėja darbo teisės klausimais

Nuo mūsų viso KB Components kolektyvo noriu padėkoti už tikrai fantastišką renginį. Įspūdžiai viršijo lūkesčius! 
Tikrai šauniai, organizuotai, jaučiant minios "pulsą". Tiesiog nerealus renginys :) Labai patenkinti darbuotojai. Sakė, 
kad geresniame vakarėlyje dar nėra dalyvavę :) Dainius tikrai šaunus renginių vedėjas, o ir „Dreams“ tikrai puiki grupė. 
Tikrai gera idėja buvo turėti DJ'ų.

Best regards,

Rimantė Siniauskienė

Quality & Environmental Manager 



Dekoju. Kalėdinis renginys pavyko, praėjo sklandžiai ir puikiai, labai džiaugiuosi, visi patenkinti . Tikrai buvo linksma, 
įdomu ir nesigailiu, kad patikėjau renginį specialistams. Programa super, vedėjas taip pat, neieškantis žodžio „kišenėje“.

Labai didelis ačiū už visas Jūsų pastangas padaryti mūsų įmonės vakarėlį nepamirštamą....

Manau dar ne kartą kreipsimės į Jus pagalbos organizuojant mūsų įmonės šventes ir sėkmės ateinančiuose Jūsų darbuose.....

Super!!!!

Administratorė

UAB “Sofa Brands”
Inga Brokevičienė

Viso kolektyvo vardu dėkojame Jums už jau antrą kartą puikiai suorganizuotą įmonės šventę "Netradicinių žaidimų 
olimpiada". Nuotaikingas renginys, smagios ir netradicinės užduotys, profesionalus vedėjas bei atlikėjai. Visi šauniai ir 
smagiai praleidome laiką ! Ačiū už profesionalią pagalbą ir sėkmės tolimesniuose darbuose!

UAB "Elektromontuotojas" kolektyvas

„Norėtume padėkoti visai „Artis Totus“ komandai už puikiai surengtą mūsų įmonės gimtadienio šventę. Už nuo 
pat pradžių aiškų suvokimą bei supratimą, ko reikia. Už pateiktas šaunias idėjas, mintis, sumanymus bei jų įgyvendininmą
ir LABAI originalias dekoracijas šventės metu. Už tai, kad šventė vyko sklandžiai! Renginys paliko daug įsimintinų akimirkų 
mūsų darbuotojams bei svečiams. Tik profesionalų komanda galėjo tiek visko iš vienos frazės „Įmonės gimtadienis“ 
išmąstyti, išgalvoti, pragalvoti, sugalvoti, paruošti, suruošti, padaryti, sudaryti, pagaminti, sujungti, apjungti..... į vientisą 
gražų RENGINĮ. Dar kartą dėkui Jums ir Sėkmės!”

UAB “JML Group”

Personalo vadovė Asta Paliukėnienė



Įmonės vasaros šventės organizavimui pasirinkome „Artis Totus“ komandą. Originalus scenarijus, puikus bendradarbiavimas ruošiantis 
šventei ir sklandus darbas renginio metu pateisino keliamus lūkesčius. Darbuotojai liko patenkinti, pilni gerų emocijų ir įspūdžių. Artis 
Totus komanda labai šauni!!! 

Sėkmės darbuose ir gerų Jums klientų!

UAB "Osama" kolektyvas.

Visų UAB "Helisota" šventės dalyvių vardu, noriu padėkoti už puikiai suruoštą renginį bei malonų sutikimą. 
Labai dėkojame šventės organizatoriams VŠĮ "Artis Totus" (direktoriui Egidijui bei visoms puikioms ir darbščioms asistentėms!), 
kuriems pavyko įgyvendinti puikių idėjų ir palikti neišdildomų įspūdžių po nuostabios vakarinės programos. 

Taip pat labai didelis AČIŪ sodybos "Kačerginės pamiškė" savininkams už tvarkingą ir gražią aplinką bei fantastiškai skanų maistą!

Po tokių švenčių dar ilgai lieka gražių minčių ir prisiminimų, už kuriuos liekame dėkingi Jūsų visų kūrybinei komandai. Žinome, kad 
pasiruošimas tokiems renginiams trunka gerokai ilgiau bei pareikalauja pastangų žymiai daugiau, nei pati šventė, todėl visų helisotiškių
vardu tariame: "AČIŪ!"

UAB „Helisota“ kolektyvas

Visų Mūsų darbuotojų vardu, norime pasakyti didelį AČIŪ už šaunų ir linksmą įmonės renginį. Likome sužavėti Jūsų darbu!!!

AB „Ventus-Nafta“ kolektyvas

Smagu, kad galime renginių organizavimo rūpesčius perkelti ant šios kompanijos pečių. Jau du metus iš eilės mums ši kompanija
paruošia Kalėdinį vakarėlį ir labai šauniai. Svarbiausia tai, kad ji suteikia saugumo jausmą, kad jei jau pažadėjo – tai kaip kirviu nukirto, 
visai nereikia pergyventi viskas bus taip, kaip sutarta.

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Personalo ir administravimo departamento direktorė Gvida Staniulionienė



Dėkojame UAB „Artis Totus“ komandai – Egidijui ir Kristinai – už profesionaliai suorganizuotą mūsų įmonės 
kalėdinę šventę. Tiek renginio planavimas, tiek ir pati šventė praėjo labai sklandžiai.

AB „Vilniaus baldai“ kolektyvas

Su šaunia ArtisTotus komanda organizuojame renginius jau ne pirmą kartą. Jie net tik pilna kurybinių įdėjų komanda, 
bet ir kruopštūs organizatoriai bei koordinatoriai. 2012 metų naujametine Penkių kontinentų įmonių grupės švente 
visi dalyviai buvo patenkinti, ir gyrė renginio organizatorius! Sėkmės visuose darbuose!

„5 kontinentai“ kolektyvas

Viso kolektyvo vardu norime padėkoti VšĮ „Artis Totus" už mūsų įmonei puikiai suorganizuotą Rock‘n‘Roll kalėdinį 
vakarą. Dėkui už tai, kad viskas vyko laiku, sklandžiai, linksmai, su humoru ir gera nuotaika :) Sėkmės būsimuose 
projektuose!

UAB „Net Frequency"

Visos įmonės vardu dėkojame "Artis Totus" kolektyvui už profesionalų Kalėdinio vakarėlio "Rytietiška naktis" 
organizavimą. Šaunus renginio vedėjas Rytis Skripka ir nuostabios „Venus" šokėjos paliko tik gerus prisiminimus. 
Gyvos muzikos garsai ir DJ muzika privertė suktis šokių aikštelėje. Vakarėlis visiems labai patiko. Ačiū Jums labai! 
Sėkmės naujuose projektuose!

BĮ UAB VTeX kolektyvas



Labai lengva bendradarbiauti, kupini idėjų ir pasiūlymų, džiugu, kad puikiai išmanote savo darbą. Likome labai patenkinti 
Jūsų surengtu Kalėdiniu mafijos vakarėliu :) Būtinai rekomenduosime kitiems ir patys dar ne kartą pasinaudosime Jūsų 
paslaugomis.

UAB ETRONIKA family :)

Nėra nieko malonesnio, kai jubiliejinis renginys praeina tiesiog tobulai! Dėkojame visam ARTIS TOTUS kolektyvui už jų 
neišsenkančias idėjas, sumanumą, begalinį kūrybiškumą ir fantaziją. Dėkojame už sugebėjimą pajusti mūsų poreikius, 
pateikti ir tinkamai atskleisti renginio temą, parinkti meninius akcentus. Dėkojame už nuoširdų bendravimą ir patikimumą.
Linkime ir toliau skleisti tą gaivalingą kūrybinę energiją, nepritrūkti jėgų kurti ir stebinti bei ilgai klestėti

UAB "Helisota" vadovybė

Dėkojame Jums už puikią ir linksmą Netradicinių rungčių olimpiadą. Mūsų renginio tikslas ir lūkesčiai buvo išpildyti 100 
procentų. 

Linkime sėkmės Jums tolimesniuose kūrybiniuose darbuose.

UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ kolektyvas

Nuoširdus ir didelis AČIŪ ARTIS TOTUS KOLEKTYVUI už puikiai suorganizuotą įmonės renginį. Maloni aplinka, 
organizatorių paslaugumas, profesionalus vedėjas, kūrybiškos užduotys bei šokiai iki ryto, paliko neišdildomą įspūdį mūsų 
kolektyvui.

Dar kartą didelis dėkui ir sėkmės Jums!

AB „Ventus Nafta“ kolektyvas



Nuoširdžiausia padėka ir linkėjimai „Artis Totus“ kolektyvui už superinį mūsų įmonės šventės suorganizavimą. Puiki 
renginio idėja ir 100 procentinis jos išpildymas, pradedant renginio apipavidalinimu (vaizdine medžiaga, apšvietimu, 
atlikėju programos parinkimu ir pan.), scenarijumi, asistentų, bei vedančiųjų kostiumais ir baigiant puikiai parinktu Dj. 
Absoliučiai visi šventės dalyviai liko patenkinti ir sužavėti švente. Jūs šaunuoliai! Linkime sekmės darbuose!

UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros kolektyvas

Visos įmonės vardu nuoširdžiai dėkojame ARTIS TOTUS už puikiai suorganizuotą Kalėdinį vakarėlį. Organizatoriai 
nustebino savo idėjomis, sumanumu bei organizuotumu. Kaip teigia kolektyvas: „Tai buvo vienas geriausių vakarėlių“.

Ačiū ARTIS TOTUS !

UAB „Olifėja“ kolektyvas

Dėkojame už puikų mūsų įmonės Kalėdinį vakarėlį!!!!......Didelis AČIU.....Nuostabus vedėjas, nuostabus DJ (muzika 
buvo „super“), nuostabi komanda!  Šio renginio vedėjo gebėjimas orentuotis į svečių nuotaiką, jo išradingumas bei 
energija tiesiog žavėjo vakaro svečius! Renginys buvo beprotiškai geras!!!! Be JŪSŲ pagalbos nebūtų buvę taip smagu! 
Tad mūsų lūkesčiai buvo išpildyti su kaupu.....

Sėkmės darbuose ir naujuose projektuose...

UAB „Sofa Brands“ kolektyvas

Gerb. Organiztoriai,

Ačiū „Artis Totus“ kolektyvui ir Egidijui Švarcui už puikiai organizuotą ir įspūdingai įgyvendintą Kalėdinį vakarą bei 
sukurtą puikią atmosferą. Jūsų profesionalus ir nepriekaištingas darbas leido mums jaustis labai gerai. 

Ačiū ir sėkmės Jūsų darbuose.

Pagarbiai, Vaidotas Ramonas, Lietuvos Vandens Tiekėjų Asociacijos direktorius



Norime padėkoti visam VŠĮ "ARTIS TOTUS" kolektyvui, kuris prisidėjo prie mūsų šventės organizavimo, leido visą 
dieną kartu su mumis, organizavo smagias rungtis ir neleido mums 

nuobodžiauti! Renginys suorganizuotas be priekaištų nors ir per labai trumpą laiką! Viso mūsų kolektyvo atsiliepimai 
apie praėjusią šventę tik patys geriausi ir už tai esame dėkingi Jums! Su tokia profesionalia komanda, manau, dirbsime 
ir ateityje. Sėkmės Jums

UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ kolektyvas

Nuoširdžiai dėkojame VŠĮ "ARTIS TOTUS" komandai ir ypaš charizmatiškajam vedėjui Linui Vaitkevičiui už 
nuostabiai surengtą ir pravestą vakarėlį Radisson Blu Astorija, Radisson Blu Lietuva ir Park Inn by Radisson Vilnius 
North viešbučių darbuotojams. Originalūs ir užvedantys vakaro scenarijai, puikus vakaro vedėjas, laimingi vakarėlių 
dalyviai ir geri prisiminimai ilgam - toks apibūdinimas labiausiai tinka VšĮ "ARTIS TOTUS" renginiams.

Radisson Blu Astorija Hotel Personalo vadovė Ilona Orintienė

Šiais metais mūsų įmonės naujametinis vakaras buvo taip šauniai suorganizuotas ir pravestas, pridurčiau, kad dar ir 
minimaliomis sąnaudomis, kai aš pati iš įmonės pusės jausdamasi atsakinga už tai kaip renginys praeis, pavyks, 
patiks..., nuo pat renginio pradžios jaučiausi atsipalaidavusi, nes mačiau, kad viskas eina sklandžiai, dirba tikri 
profesionalai, kurie puikiai žino, kaip padaryti, kad šventė žmonėms patiktų, juos įtrauktų ir paliktų vien gerus 
prisiminimus. Ačiū Jums labai!

UAB "Betonika" Personalo vadovė Viorika Valančienė



Nuoširdžiai dėkojame už profesionaliai suorganizuotą Kalėdinį vakarą Ūkio banko darbuotojams. Išradinga programa 
akimirksniu įtraukė ir abejingų nepaliko. Nuotaikingas vakaras, smagios užduotys ne tik sukūrė puikią kalėdinę nuotaiką, 
bet ir dar labiau suvienijo mūsų darbuotojų komandą.

Ačiū ir sėkmės Jūsų darbuose.

AB Ūkio bankas Personalo departamento direktorė Rasa Kriščiūnienė

Ačiū „Artis Totus“ kolektyvui už sklandų bendradarbiavimą organizuojant šventę, įspūdingai įgyvendintą renginio idėją 
bei gerus potyrius vakaro metu. Jūs – tai kompanija, į kurią norėsime kreiptis pagalbos ir ateityje organizuojant įmonės 
šventes.

Linkiu nepristigti kūrybiškų minčių, kantrybės ir jėgų jas įgyvendinant!

UAB „Helisota“ generalinis direktorius Josif Legenzov

Norime visos įmonės vardu padėkoti "ARTIS TOTUS" už suorganizuotą ir įgyvendintą nuotaikingą vasaros renginio 
programą. Dėka išradingų atributų buvo lengva įsijausti į „sanatorijos poilsiautojų“ vaidmenį. Užduočių įvairovė leido 
kiekvienam pasireikšti ir smagiai parungtyniauti, o gaivinantys prizai suteikė naujų jėgų pašėlti šokių aikštelėje!

Linkime jums tolimesnio kūrybinio įkvėpimo ir energijos vis didesnių projektų įgyvendinimui!

UAB "Valentis" kolektyvas

Pirmiausia norėtume padėkoti už idėją, kuri nepaliko abejingų, paskui už sugebėjimą ją iki smulkmenų apginti, vėliau už 
profesionalų ir nepriekaištingą darbą. Už palaikymą dėkojame visai ARTIS TOTUS komandai, organizavusiai tradicinį 
savaitraščio „Lietuvos sveikata“ renginį „Metų vadovas 2009“. 

Ir toliau išlikite tokie kūrybingi bei smagūs. Sėkmės ir dar kartą ačiū.

Savaitraščio „Lietuvos sveikata“ redakcija



Norėtume padėkoti ARTIS TOTUS už nuostabiai suorganizuotą kalėdinį vakarėlį. ARTIS TOTUS komanda tikri 
profesionalai savo srityje, vakarėlis buvo tiesiog puikus. Renginio vedėjas buvo labai šaunus, sugedėjo suburti visą 
kolektyvą į vieną būrį. Nuostabus buvo ir šokėjų pasirodymas, kurios sugebėjo savo šokiais pakerėti ne tik vyrus, 
bet ir moteris. 

Komanda ARTIS TOTUS labai lanksti, kas liečia pačios programos sudarymą, o taip pat atsižvelgia ir į įmonės 
disponuojamus finansus. Mūsų įmonės vakarėlį sugebėjo (tiesiog puikiai) suorganizuoti per neįmanomai trumpą 
laiką. Esame nuoširdžiai dėkingi už nuostabų renginį ir ateityje su malonumu pasinaudosime Jūsų įmonės 
paslaugomis.

Ačiū Jums dideliausias!

UAB "Retal Europe" kolektyvas

Dėkojame ARTIS TOTUS uz opretatyvų ir šaunų darbą organizuojant UAB “5 Kontinentų” “Disko night”  
įmones kalėdinį vakarėlį. Likome patenkinti renginiu ir šauniai praleidome laiką! Sėkmės Jums tolimesniuose 
darbuose!

UAB " Penki kontinentai" kolektyvas

Renginys tiktrai buvo geras, šokėjai nuostabūs, programa tikrai gerai organizuota, o kazino buvo vakaro vinis.  
Viską reziumuojant man ir daugeliui svečių vakaras paliko įspūdį.

Dar kartą Jums dekojame už gerą vakarą!

UAB "Peri" kolektyvas  



„Tikrai šaunus renginys! Visi buvome užimti, pralinksminti, patys linksminomės ir kitus linksminom. Nuobodžiauti 
nebuvo kada!“

„Utenos“ alaus daryklos vadovas Eugenijus Petrošius

„Dėkui  visai ARTIS TOTUS  komandai už puikiai atliktą darbą švenčiant mūsų įmonės 15 metų gimtadienį. Dirbti su 
Jumis buvo lengva ir malonu. Dviejų dienų renginys suplanuotas kruopščiai, neužmirštant net  smulkiausių detalių. 
Įmonės gimtadienis paliko neišdildomą prisiminimą mums ir mūsų svečiams!“

AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius Gintaras Bertašius

Nuoširdžiai dėkojame VšĮ „Artis Totus“ už VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo šventės organizavimą. Ši 
šventė gražiai įsiliejo į renginių, skirtų Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ 
programą. 

Jūsų sukurtos programos metu meninėmis-simbolinėmis priemonėmis „keliavome“ per didingą Lietuvos istoriją, kuri 
nuosekliai vedė mūsų tautą iki šiuolaikinių pasiekimų, skatino tautinės ir sporto dvasios išsaugojimą ir atvedė mus iki 
tokių renginių, kaip pasaulio lietuvių sporto žaidynės, suburiančių lietuvius iš tolimiausių pasaulio kraštų susirinkti vėl čia 
- Lietuvoje. Jūsų nuoširdus ir kokybiškas darbas prisidėjo prie tautiškumo ir patriotiškumo puoselėjimo tarp lietuvių 
gyvenančių visame pasaulyje. 

Linkime sėkmės tolimesniuose prasminguose darbuose, garsinančiuose 

Lietuvos vardą pasaulyje.

Lietuvos sporto departamento direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas
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