HO! HO! HO!
Pragniesz zorganizować najlepszą Wigilię firmową lub Mikołajki?
My Ci pomożemy zorganizować to na najwyższym poziomie!
Mamy dla Ciebie coś specjalnego!
Klub Dekada to dogodna przestrzeń eventowa stworzona do tego,
by kompleksowo obsługiwać klientów w zakresie organizacji
eventów, spotkań i rezerwacji firmowych. Organizujemy każde
wydarzenie od kreacji koncepcji, po pełną realizację!
Oferujemy aranżację klubu w wydaniu świątecznym i nie tylko!

ŚWIĄTECZNA ARANŻACJA:
X Świąteczna scenografia klubu
X Animatorzy w wydaniu świątecznym
X Świąteczne atrakcje na wejściu do klubu: sanie świętego Mikołaja,
prezenty, fotel świętego Mikołaja i wiele innych
X Świąteczna stylizacja personelu
X Świąteczne gadżety: lizaki, pierniki, czapki świętego Mikołaja, uszy
renifera i wiele innych
X Świąteczne menu
X Dekoracje bufetu szwedzkiego
X Konfetti w postaci sztucznego śniegu
X Świąteczna wizualizacja
i wiele innych!

MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH/
INNYCH ARANŻACJI
Na Państwa życzenie, impreza może przybrać również inny,
wyjątkowy charakter:
X Circus by night
X Bananarama
X Fluo Party
X Sexy Fire
X Flower Power
X i wiele innych

DODATKOWE ATRAKCJE
X Hosty/hostessy (śnieżynka, mikołaj, bałwanek, pani Mikołajowa itp.)
X Fotobudka.
X Gifbox.
X Wytwornica dymu / Co2
X Pokaz / kurs tańca
X Fotograf: foto relacja/video relacja
X Balony z hellem
X Rzeźby lodowe
X Konferansjer
X Pirotechnika wewnętrzna i zewnętrzna
X Ścianka do zdjęć
X Pokaz barmański
X Karaoke
X Muzyka na żywo / live act (wokal, perkusja, skrzypce, saksofon)
X Live act (wokaliści, perkusista, skrzypek, saksofonista)
X DJ dopasowany do potrzeb klienta
X Spersonalizowane gobo z logotypem firmy

CO NAS WYRÓŻNIA?
X Lokalizacja - Klub usytuowany jest w bliskiej odległości od centrum
Warszawy. Dobry dojazd samochodem, a także komunikacją miejską
X Powierzchnia Klubu - 800 m2
X Ponad 230 miejsc siedzących w całym Klubie
X Oddzielna sala mieszcząca ok. 120 osób
X Tramwaj – przestrzeń dla grup ok. 30-40 osobowych na kameralne
spotkania w gronie znajomych z pracy lub kolacje biznesowe
X Wyizolowana przestrzeń dla palących
X Własna kuchnia oraz zespół profesjonalnych kucharzy dający możliwość
przygotowania dedykowanego menu według potrzeb i sugestii klienta
X Profesjonalne zaplecze techniczne
X 4 zsynchronizowane ekrany z możliwością wyświetlania
spersonalizowanych prezentacji multimedialnych
X Komfortowe loże
X Klubowe oświetlenie
X Nagłośnienie
X Możliwość serwowania menu w formie bufetu szwedzkiego
X Profesjonalną obsługę kelnerską / barmańską
X Hostessy dbające o komfort gości
X Profesjonalna obsługa imprez
X Miejsca parkingowe

PARĘ SŁÓW O KLUBIE DEKADA.
Dekada to lokal z wieloletnią tradycją. Na warszawskim rynku klubowym,
tworzymy jedyne w swoim rodzaju miejsce z niepowtarzalną muzyką
i klimatem, a oryginalne elementy wystroju, oraz profesjonalne
wyposażenie pozwalają na realizację rozmaitych przedsięwzięć.
Mimo długiego stażu, wciąż jesteśmy jednym z najpopularniejszych
miejsc w stolicy. Serwujemy Gościom zawsze starannie dobraną
i wyselekcjonowaną rozrywkę o wielu twarzach. Dekada w ciągu
swojego istnienia wyrosła na prawdziwie silną markę na rynku
warszawskich klubów. Oferta klubu jest niezwykle różnorodna.
Przy różnych okazjach prezentuje artystów ze świata muzyki, tańca, iluzji,
pantomimy a nawet sztuki cyrkowej. Mimo wszystko wspólnym
mianownikiem zawsze pozostaje wysoka jakość oraz dobra zabawa Gości.
Można użyć jednego zasłużonego określenia lokalu z tak bogatą historią:
Dekada to miejsce kultowe.

DOGODNA PRZESTRZEŃ EVENTOWA
Prócz cyklicznych imprez znanych naszym Klubowiczom z powodzeniem i sukcesami organizujemy rozmaite przedsięwzięcia dla
klientów firmowych i korporacyjnych. Dzięki rozkładowi Klubu, mamy możliwość organizacji zarówno eventów z wynajęciem klubu na wyłączność jak i połączenia takiego spotkania z naszą imprezą programową. Dysponujemy oddzielną salą przeznaczoną na
ok. 120 osób oraz prawdziwym Tramwajem z lat 40-tych mieszczącym ok. 40 osób. Dzięki czemu możemy zaproponować nie tylko
uczestnictwo w imprezie cyklicznej w wyselekcjonowanej przestrzeni z oddzielną obsługą, ale również organizację alternatywnej
imprezy bez konieczności wynajmu lokalu na wyłączność.

KONTAKT
Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie
indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Mail: Rezerwacja@dekada.pl
Mobile: +48 600 856 571
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