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BLACK AND WHITE
NAUJIEJI



Idėja

Džeimso Bondo filmų motyvais parengtas renginys –
tikriems paslapčių, 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“ vakare. 

Naujametinė lošimo karštinės įtrauks visus atvykusius! 
Kazino, ruletė, pokeris, mentalisto pasirodymas.
Vakaro eigoje žaisime azartiškus žaidimus,  rengsime 
linksmus proto mūšius, muzikines spėliones. 
Specialiai šiam vakarui bus atspausdinti pinigai, kurie 
bus šio vakaro valiuta, o vakaro pabaigoje bus 
surengtas aukcionas, kuriame bus parduodami vertingi
prizai!



Renginio aprašymas

Nepaprastas, blizgan0s, prabanga dvelkian0s azarto 
kupinas vakaras, 0kriems kutenančio adrenalino 
mėgėjams, kuriame pasijausite kaip 0kri Džeimso 
Bondo filmų personažai bei turėsite šansą pamaty0 
kitą savo kolegų pusę.
Šven0nė apranga, prabangūs kokteiliai, raudonos 
moterų lūpos ir ore tvyran0s adrenalinas– visa tai 
Jūsų laukia azariškame ir nenuspėjamame 
šven0niame vakare lošiant slaptame kazino klube 
kartu su įtraukiančia vedėjo programa Džeimso 
Bondo filmų motyvais.



Aprangos kodas

• Juodi kos0umai, bal0 marškiniai,
elegan0ški kaklaraiščiai.

• Juodos ar baltos suknelės, ryškios lūpos 
ir aukštakulniai

• arba 0esiog balta arba juoda aprangos
detalė: skarelė, fantazija, varlytė ir t.t.



Vakaro veidas

DAINIUS MARTINAITIS
Rafinuotas, subtiliais juokeliais bei išlavintu humoro 
jausmu pasižymintis, ilgametę patirtį sukaupęs renginių 
vedėjas. Gera atmosfera ir tikra, nesuvaidinta emocija –
garantuota!

Arba

TOMAS LEGENZOVAS
Energinga bei charizmatiška asmenybė – profesionalus 
renginių vedėjas, aktorius, šokėjas.

Tomas veda renginius ne tik Lietuvių, bet ir anglų kalba, o 
patį renginį pavers nepamirštamu įpindamas muzikinių 
elementų bei esant poreikiui praskaidrins dalyvių 
nuotaiką flashmob šokiu.



Specialūs pinigai

Specialiai šiam vakarui bus atspausdinti 
pinigai, kurie bus šio vakaro valiuta.

Už juos bus galima  įsigyti alkoholio 
nelegaliam bare, o vakaro pabaigoje bus 
surengtas aukcionas, kuriame bus 
parduodami vertingi prizai!



Vakaro pramogos

Jūsų dėmesiui – Casino Royale!

2 – 3 nepamirštamos, azarto kupinos 
valandos žaidžiant adreliną keliančius bei 
širdį s0priau plak0 priverčiančius žaidimus:

KAULIUKAI

RULETĖ

POKERIS...

Ant kokio skaičiaus šį vakarą žetoną
statysite jūs?



Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją. 

Jums ne8nkamas programos dalis, veiklas,  ar renginio detales galime 
pakeis8 kitomis arba jų atsisaky8. Mes pasiruošę suras8 jums maksimaliai 
priim8ną bendradarbiavimo variantą. Visi klausimai sprendžiami susi8kimų 
metu.
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