
RENGINIAI VERSLUI



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!



Aprangos kodas

• Juodi kostiumai, balti marškiniai,
elegantiški kaklaraiščiai.

• Juodos ar baltos suknelės, ryškios lūpos 
ir aukštakulniai

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



Renginio vieta
RESTORANAS ,,BATORAS“

Verslo ir poilsio kompleksas “Batoras”, sukurtas 
istorinės Vilniaus dalies Užupio kaimynystėje, 
regioninio parko gamtos apsuptyje. Jums siūlome 
aukščiausio lygio aptarnavimą, modernią aplinką, 
unikalią virtuvę. Jūsų išskirtinei šventei siūlome 
prabangią, modernią pokylių salę, kuri talpina 
daugiau nei 150 žmonių! Didelė terasa Jus visiškai 
atskirs nuo miesto šurmulio ir perkels į gamtos oazę.

Kaina: 600 eur



Renginio vieta
Belmontas. ,,ROTONDA“ salė

Vienas svarbiausių ,,Belmonto” komplekso 
teritorijos kompozicijos akcentų yra rotondos tipo 
apskrito plano pastatas. Jame įrengta pokylių sale 
“Rotonda”. Šią apskritą salę įrėmina panoraminiai 
vaizdai į didįjį tvenkinį ir pagrindinius ansamblio 
pastatus, o vainikuoja didžiulis kupolas su dvylikos 
langelių antstatu šio kupolo viršuje. Šiuose 
langeliuose sumontuoti vitražai su visais dvylika 
zodiako ženklų.

Kaina 600 Eur



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 stipriau plakti priverčiančius žaidimus:

KAULIUKAI

RULETĖ

POKERIS...

Ant kokio skaičiaus šį vakarą žetoną
statysite jūs?



Mentalistas
NIKOLAS KIM

2003 m. Nicholas pradėjo praktikuoti 
mentalizmo meną, kurio mokėsi iš tokių 
pasaulyje pripažintų meistrų kaip britų 
mentalistas Derren Brown. Nuo 2004 m. 
Nicholas Kin pirmais pasirodymais pradėjo 
savo kaip mentalisto karjerą. Lietuvoje 
mentalistas pristatė jau šešias savo 
autorines šou programas, taip pat dalyvavo 
didelio masto bei populiarumo 
susilaukusiuose užsienio TV projektuose. 



MUZIKA

Šventinę atmosferą kurs rafinuota, prabanga 
dvelkianti džiazo saksofono muzika.

Visiems žinomų populiarių dainų instrumentinės 
versijos kiekvieno svečio skoniui. Tikrai išgirsite 
muzikos, kuri Jums patiks, įkvėps, palies ir paskatins 
mėgautis kiekviena vakaro akimirka.

Arba

Savo nuostabiu balsu svečus svaigins aksominio balso 
savininkė, dainininkė bei aktorė, charizmatiškoji 
Džeimso Bondo mergina - Dovilė Keršytė. Ji ne tik 
užims svečius visą vakarą, tačiau ir apdovanos juos 
žaviomis muzikaliomis akimirkomis, įvairių visiems
žinomų, geriausių visų laikų dainų repertuaru. SAKSOFONAS: 800 EUR

DAINININKĖ:   400 EUR



REGINIO 
EIGA



Renkasi svečiai. Groja foninė retro muzika, visur prieblanda, ant stalų dega žvakės. Svečius pasitinka ponia 
(asistentė), kuri įteikia jiems  vokelį su pinigais (pinigų imitacija) ir įspėja, kad už juos vakaro metu bus galima 
lošti nelegaliame kazino. Taip pat svečiai įspėjami, kad kol laukia susirenkant visų svečių už šiuos pinigus galima 
įsigyti alkoholio, tik tereikia rasti slaptą vietelę, kur gėrimai pilstomi, nes paskelbtas “sausasis įstatymas”. 
Besirenkantys svečiai vaišinami lengvais užkandžiais. 

Pastaba: sauso įstatymo galima atsisakyti.

Oficialioji dalis, atidarymas. Visiems susirinkus į sceną išeina vakaro vedėjas. Jis pasako trumpą sveikinimo
kalbą, pasveikina visus “šeimos” narius apžvelgia kokios pramogos laukia vakaro svečių ir pakviečia tarti žodį
mafijos atstovą, vyriausią mafijozą Jūsų šeimos” “krikštatėvį” - įmonės vadovą.



Karšti patiekalai 

Nelegalaus kazino atidarymas.

Vedėjas visus informuoja, kad atidaromas „nelegalus“ casino, - black jack, pokeris, ruletė. 

Mentalisto pasirodymas

Protmūšis. Pirma dalis

Žaidimas „Šeimų žvalgytuvės“. Įžanga.

Renginio vedėjas įneša mažumėlę sumaišties. Pareiškia, kad „šeimos“ kartais giminiuojasi, taip bus ir šį vakarą. Organizuojamas žaidimas „Šeimų“ 
žvalgytuvės. Jo eigoje mafijos „šeimos“ mėgins sužinoti daugiau apie vienas kitą ir išsirinkti partnerį savo „juodiems“ darbeliams. Nuo kiekvienos 
„šeimos“  kviečiama po keletą atstovų. Jie visi susodinami prie kitos „šeimos“ stalų. Per tas 10 – 15 minučių, kol  „šeimos“ užkandžiauja joms reikia  
kiek galima daugiau sužinoti apie savo svečius, jų mėgstamas knygas, filmus, batų dydį, šeimyninę padėtį, mašiną ir t.t.. Vėliau vedėjas tikrina ar daug 
pavyko sužinoti.

Groja DJ arba pasirodo šokėjai

Žaidimas „Šeimų“ žvalgytuvės. Atomazga.

Vedėjas tikrina ar daug „šeimų“nariai sužinojo apie savo svečią.



Skelbiamas kazino “Black Jack” turnyras.

Skelbiamas mafijos “šeimų” kazino turnyras, prie “black jack” stalo. 

“Šeimos” siunčia po du savo “šeimos” atstovus prie stalo susirungti tarpusavyje.

Vedėjas stebi didžiausią statymą, didžiausią laimėjimą ir pralaimėjimą, skelbia nugalėjusią “šeimą”.

Žaidžiama tris kartus po du žaidėjus iš “šeimos”.

Protų mūšis. Antra dalis, - muzikinė.

Kalėdinis seifų plėšimas.

Įnešami 3 „seifai“ (seifų imitacija). Kas juose „šeimos“ nežino. Jos varžosi tarpusavyje kas greičiau išplėš seifą. 

Kazino “Pokerio” turnyras.

Skelbiamas mafijos “šeimų” kazino turnyras, prie “pokerio” stalo. 

“Šeimos” siunčia po du savo “šeimos” atstovus prie stalo susirungti tarpusavyje.

Vedėjas stebi didžiausią statymą, didžiausią laimėjimą ir pralaimėjimą, skelbia nugalėjusią ”šeimą”.

Žaidžiama tris kartus po du žaidėjus iš “šeimos”.



Skaičiuok kaip Al Caponė.

Labai sudėtinga užduotis, kurioje dalyvauja visi norintys. Jiems reikia surinkti nei daugiau nei mažiau, o po 83 centus tik baltomis monetomis. Lengva? 
Pažiūrėsime! O dar jeigu vedėjas lieps visas monetas vėl grąžinti jų savininkams.

Mafijos “šeimų” apdovanojimas.

Vakaro aukcionas.

Ką gi, atėjo momentas, kai už išloštus pinigus galima įsigyti staigmeną. Skelbiamas vakaro aukcionas.

Renginio kulminacija – Sauso įstatymo atšaukimas.

Diskoteka su DJ.

Vakaro vedėjas atsisveikina su svečiais, linki gražių artėjančių švenčių, sėkmingų ateinančių metų.

Vakarą tęsia nuotaikinga naktis su DJ, kuris gros visų mėgstamą muziką.



PRELIMINARI EIGA

18:00 – 18:30 Renkasi svečiai, pasitikimo gėrimai, užkandukai. Groja saksofonas, arba 
dainuoja atlikėja.
18:30 – 18:45 Oficialioji dalis: renginio atidarymas, vadovo kalba.
18:45 – 19:30 Vakarienė
19:30 – 21:00 Atsidaro ir veikia Casino Royale.
19:30 – 21:00 Žaidimai black and white Naujųjų stiliumi.
21:00 – 21:30 Vakaro aukcionas.
21:30 – 22:30 Mentalisto pasirodymas.
22:30 – 22:45 Apdovanojimai.  
22:45 – ...      Šokiai su DJ



PRELIMINARI SĄMATA. 
Pigesnis variantas. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Vnt. kaina Suma

TECHNINĖS PRIEMONĖS
Belmontas. ROTONDA vnt. 1 600 600

Maistas, gėrimai vnt. 40 50 2000
Prof. Aktoriai/šventės moderatoriai vnt. 1 250,00 250,00

Garsas, šviesų technika vnt. 1 1000,00 1000,00
Kazino stalai 2 vnt. vnt. 1 1000,00 1000,00

Pinigų maketavimas ir spauda vnt. 1 120,00 120,00
Priemonės renginiui, prizai vnt. 1 100,00 100,00

Renginio dekoras (minimalus) vnt. 1 300,00 300,00
Viso: 5370,00

PROGRAMA
Vedėjas honoraras 1 1500,00 1500,00

DJ vnt. 1 450,00 450,00
Viso: 1950,00

ORGANIZATORIŲ DARBAS
Renginio scenarijus, organizavimas, administravimas vnt. 1 1200,00 1200,00

Viso: 8520,00
PVM (21%) 21% 1789,20

SUMA (SU PVM) 10309,20



PRELIMINARI SĄMATA. 
Brangesnis variantas. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Vnt. kaina Suma

TECHNINĖS PRIEMONĖS
Belmontas. ROTONDA vnt. 1 600 600

Maistas, gėrimai vnt. 40 50 2000
Prof. Aktoriai/šventės moderatoriai vnt. 1 250,00 250,00

Garsas, šviesų technika vnt. 1 1000,00 1000,00
Kazino stalai vnt. 1 1300,00 1300,00

Pinigų maketavimas ir spauda vnt. 1 120,00 120,00
Priemonės renginiui, prizai vnt. 1 100,00 100,00

Renginio dekoras vnt. 1 500,00 500,00
Viso: 5870,00

PROGRAMA
Vedėjas honoraras 1 1500,00 1500,00

DJ vnt. 1 450,00 450,00
Mentalistas vnt. 1 850,00 850,00

Dainininkė Dovilė Keršytė vnt. 1 500,00 500,00
Viso: 3300,00

ORGANIZATORIŲ DARBAS
Renginio scenarijus, organizavimas, administravimas vnt. 1 1200,00 1200,00

Viso: 10370,00
PVM (21%) 21% 2177,70

SUMA (SU PVM) 12547,70



Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją. 

Jums netinkamas programos dalis, veiklas,  ar renginio detales galime 
pakeisti kitomis arba jų atsisakyti. Mes pasiruošę surasti jums maksimaliai 
priimtiną bendradarbiavimo variantą. Visi klausimai sprendžiami susitikimų 
metu.



Direktorius 
Egidijus Švarcas
+370 648 56747

Renginių Prodiuserė 
Greta Paukštė
+370 643 42527

info@artistotus.lt
greta@renginiaiverslui.lt

BENDRAUKIME!

www.renginiaiverslui.lt

mailto:info@artistotus.lt
mailto:greta@renginiaiverslui.lt
http://www.renginiaiverslui.lt/

