
Απόκριάτικες εκδηλώσεις 2020
Η ADM Productions Advertising θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι
εξειδικεύεται στην μελέτη, σχεδιασμό ,και υλοποίηση events , θεματικών
πάρκων καθώς και στον επαγγελματικό στολισμό εσωτερικών –
εξωτερικών χώρων, μεγάλων δρόμων & εμπορικών κέντρων για την
περίοδο των Απόκρεων.
Διαθέτουμε πλούσια και οργανωμένα πακέτα εκδηλώσεων με πολλές
ξεχωριστές και πρωτότυπες ιδέες .
Εντυπωσιακές προτάσεις για street events, δρώμενα σε κεντρικούς
δρόμους και πλατείες , οργάνωση εκδηλώσεων εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου ,οργάνωση παιδικών εκδηλώσεων ,μουσικά ,θεατρικά
και καλλιτεχνικά δρώμενα.
Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο του θεάματος & των εκδηλώσεων
εγγυάται την επιτυχία μας.

Kατασκευή αρμάτων

Η εταιρεία μας κατασκευάζει και διαθέτει έτοιμα και πρωτότυπα σχέδια
αρμάτων με σύγχρονες παραστάσεις και διακοσμητικά στοιχεία με
αποκριάτικα θέματα.
Επίσης αναλαμβάνουμε τον στολισμό δρόμων και εξωτερικών χώρων με
αποκριάτικα θέματα πολύχρωμα σημαιάκια,μπαλόνια , λάβαρα με
αποκριάτικα θέματα και πολλά άλλα…



Οργανώστε επιτυχημένες εκδηλώσεις στον ρυθμό της Αποκριάς :

 Mascot happenings (Mickey &Minnie ,Daisy &Donald
duck,Στρουμφάκια-

 Στρουμφίτα –Μπαμπαστρουμφ και πολλοί άλλοι αγαπημένοι ήρωες
των παιδιών)

 Χορευτικά συγκροτήματα με ethnic κοστούμια, βραζιλιάνικους χορούς,
μαζορέτες και πολλά ακόμη χορευτικά σχήματα ανάλογα με το κλίμα του
 καρναβαλιού.
 Παρέχουμε αυθεντικούς χορευτές και χορεύτριες απο την Βραζιλία
με original και ethnic ενδυμασίες
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συγκροτήματα Latin, Cubanito και Reggae
μουσικής με παραδοσιακές στολές.

 Αnimater, ξυλοπόδαροι, κλόουν, ταχυδακτυλουργοί , καλλιτέχνες face
painting δίνουν μια ξεχωριστή νότα για μικρούς και μεγάλους

 Ενοικίαση φουσκωτών και ηλεκτρικών παιγνιδιών / οργάνωση και
λειτουργία παιδότοπου



 Διοργάνωση Maske party
 Παρουσίαση των εκδηλώσεων από επώνυμους και έμπειρους

παρουσιαστές.
 DJ για να διασκεδάσει και να προσελκύσει το νεανικό κοινό .
 Special effects & lazer lights effects για εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
 Επαγγελματική –εποχιακή διακόσμηση χώρου
 Ηχητική -φωτιστική εγκατάσταση , εξέδρα και τεχνική υποστήριξη σε

καθε περίπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εξειδικευμένη παρουσίαση και τεχνική
μελέτη στον χώρο σας και για
τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκδήλωσης που θέλετε...
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