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DZIEŃ JAK Z BAJKI



NOWA SYTUACJA –

NOWE MOŻLIWOŚCI

 Problem: 
Brak możliwości zorganizowania pikników rodzinnych i innych atrakcji dla pracowników z dziećmi 
w tradycyjnej formie przez najbliższe tygodnie, być może miesiące

 Rozwiązanie:

Dedykowana trakcja online z możliwością interakcji poprzez komentarze

 Korzyści: 

Atrakcyjny prezent dla dzieci pracowników

Budowanie pozytywnych relacji empoyer-brandingowych

Wykazanie się elastycznością – jest rozwiązanie na każdą okoliczność



Co 

oferujemy? 

Blok atrakcji (koncert, animacje 
taneczne, pokaz iluzji) grany na żywo do 
obejrzenia  przez dzieci w wersji online w 
domach na kanale YouTube

Interaktywną formę – podczas 
występów dzieci mogą aktywnie 
uczestniczyć poprzez odpowiedzi w 
formie komentarzy pod filmem, które na 
bieżąco są wyświetlane występującym

Możliwość oglądania na żywo 

online oraz przez kolejny tydzień

po zakończeniu premiery



Spotkanie ze znanymi bohaterami 
i aktywne uczestnictwo



Bajeczne 
spotkanie muzyki, 
tańców i czarów

 31 maja 2020 r 

 1 czerwca 2020

 Czas trwania: 60 min.

 Gdzie? Na kanale 

Youtube Art Bonsai –

lub kanale Klienta 

 Możliwość stworzenia 

brandingu

dedykowanego 

Klientowi

Proponujemy dzień pełen wrażeń – czyli spotkanie z 

ulubionymi bohaterami osadzone w bajkowej 

i filmowej tematyce. Można tu spotkać Elsę i Annę, 

Roszupunkę i Julka, Czarodzieja z Hogwartu, 

Vayanę i… Dla każdego coś miłego – na naszej 

imprezie nikt, bez względu na wiek, nie będzie się 

nudził. 

„Koncert jak z bajki” – największe przeboje 

muzyki filmowej dla dzieci i młodzieży

• Bajkowy quiz „Z jakiej to bajki?”

• Pokaz iluzji – spotkanie z czarodziejem z 

Hogwartu

• Animacje ruchowe i tańce z elementami 

zumby



„Koncet jak z bajki”

Bajkowo-filmowy koncert z udziałem 3 znakomitych 

wokalistów w bajkowych kostiumach oraz 2 

pacynek. 

Największe muzyczne przeboje z filmów dla dzieci. 

Będą to piosenki z takich bajek jak „Kraina Lodu”, 

„Zaplątani”, „Toy story”, „Auta”, „Księżniczka i 

żaba”, „Król lew”. Będziemy mogli sprawdzić czy 

Elsa ma tę moc, a Roszpunka jest odpowiednio 

zaplątana :) Dowiemy się co stanęło w drzwiach 

zamku Arendelle oraz co słychać na bagnach w 

Luizjanie.

Fragmenty koncertu: 

VIDEO 

VIDEO

https://youtu.be/sFSDoCz9wuY
https://youtu.be/Cu1nUOBo0as?list=TLPQMTIwNTIwMjBLPNTYV3Hg9A


Pokaz iluzji – spotkanie z 
czarodziejem z Hogwartu

 Pokaz iluzjonisty, mentalisty i szulera to doskonałą rozrywka 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Współpracujemy z uznanymi 
iluzjonistami, uczestnikami programu „Mam Talent”. Programy te 
bawią, zaskakują, intrygują i zawsze pozostawiają niedosyt. 
Ponadto są interaktywne i opierają się na współpracy z 
publicznością tworząc widowisko jeszcze ciekawszym. 

 W wersji internetowej z oczywistych przyczyn zapraszanie 
publiczności do uczestniczenia w wykonywanych sztuczkach 
jest niemożliwe, ale pozostajemy w stałym kontakcie z 
odbiorcami zadając pytania i śledząc odpowiedzi w 
komentarzach. Dodatkowo iluzjonista „wciąga” do wspólnej 
zabawy i zadań występujące wcześniej bajkowe postaci, zatem 
wszystko utrzymane jest w bajkowej konwencji, stanowiąc 
całość. 

 Proponujemy aby iluzjonista wcielił się w postać czarodzieja z 
Hogwartu. 



Bajeczne animacje ruchowe 
i tańce z elementami zumby 

 Zumba to radość, sport i taniec w jednym – odpowiednie w 
każdych warunkach, pozytywna energia zarówno dla 
dzieci, młodzieży jak i rodziców. 

 Proponujemy animacje ruchowe bazujące na elementach 
tańców animacyjnych oraz zumby kids – prowadzone przez 
bajkową bohaterkę! 

 W zdrowym ciele zdrowy duch – kierując się tą zasadą 
zapraszamy wszystkich – dużych i małych do wspólnego 
radosnego tańca i ćwiczenia zumby. Aktywność 
prowadzona jest przez instruktorkę specjalizującą się w 
treningach zumby dla dorosłych oraz zumby kids, co daje 
świetne efekty i inspirację do wspólnego ruchu. 
Energetyczna muzyka i ciekawe układy poruszą każdego, 
nawet przed telewizorem, czy komputerem😊



Jak to działa? 

Nagranie live

Wystawiamy w naszym studio 

przedstawienie w ustalonym 

wspólnie terminie – artyści grają 

na żywo mogąc reagować na 

komentarze uczestników. 

Zapewniamy profesjonalny 

streaming.

Przekazanie linku 

i rozliczenie
Przesyłamy Państwu link do 

kanału niepublicznego i nagrania, 

które mogą Państwo udostępnić 

na swojej stronie internetowej, 

profilu w mediach 

społecznościowych, wysłać 

mailem do pracowników –

rodziców. Wystawiamy wtedy 

Państwu fakturę do opłacenia 

i czekamy na przekazanie 

funduszy☺

Podziękowania 

i promocja Klienta
Firmy, które zdecydują się 

zamówić udział w bajkowym dniu 

dziecka dodajemy do roli 

współorganizatora, zamieszczamy 

podziękowania 

w napisach końcowych.

Artyści przekażą też na żywo 

pozdrowienia dla dzieci i rodziców 

z firm współpracujących. 



Czego potrzebuje odbiorca?

Stabilne połączenie 

internetowe. 

Link do wydarzenia 

- transmisji

Komputer, laptop, 

tablet. 

60 minut wolnego 

czasu☺



Do kogo kierujemy ofertę? 

13.05.2020

DO FIRM  DO INSTYTUCJI 

PAŃSTWOWYCH

DO RODZIN, WSPÓLNOT, 

STOWARZYSZEŃ



Jakie są koszty? 

TRANSMISJA 

ŁĄCZONA Z INNYMI 

FIRMAMI

 1500 zł netto + VAT

 Cena zawiera:

Dostęp do linku na kanale YOUTUBE Art 

Bonsai z możliwością przekazania 

pracownikom

Status PARTNERA wydarzenia, logotyp w 

napisach końcowych, podziękowania

TRANSMISJA 

PERSONALIZOWANA NA 

WYŁĄCZNOŚĆ DLA KLIENTA

 5000 zł + VAT

 Cena zawiera: 

Transmisja na dowolnym kanale YouTube 

– może być także Klienta

Branding – ramka na monitorze, znak 

wodny, slajdy początkowe i końcowe z 

logo Klienta



Dodatkowe możliwości: 

 Nagranie filmu spersonalizowanego dla każdego dziecka z życzeniami od ulubionego 
bohatera (z dostępnej listy) i przesłanie mailem na wskazany adres (lub do Klienta)  -
któż by nie chciał otrzymać indywidualnych życzeń od Elzy czy Batmana? 

 Przygotowanie krótkiej animacji zapraszającej na wydarzenie

 Przygotowanie plakatu internetowego

 Przygotowanie zaproszeń personalizowanych 

 Realizacja nagrania w innym niż nasze studio – wskazanym miejscu – siedzibie Klienta 
lub innej wskazanej lokalizacji.

 Nagranie i połączenie się na żywo z przedstawicielem firmy, który przed/po imprezie 
mógłby przekazać życzenia w imieniu Firmy.  

Wycena dodatkowych elementów zostanie przedstawiona po wskazaniu, które pozycje 
by Państwa interesowały. 



VIDEORELACJA 
Z KONCERTÓW
I PRZEDSTAWIEŃ
MUZYCZNYCH

„Po raz pierwszy widzę blask” – VIDEO

„Ty druha we mnie masz” – VIDEO

Champ Elysses – VIDEO

„Pieski małe dwa” – VIDEO

Koncerty edukacyjne – PROMO

Imprezy plenerowe - PROMO

https://youtu.be/sFSDoCz9wuY
https://youtu.be/Cu1nUOBo0as?list=TLPQMTIwNTIwMjBLPNTYV3Hg9A
https://youtu.be/4EBL7sgmXn8
https://youtu.be/NYSXU4XL_gc
https://youtu.be/bdz81CKboK0
https://youtu.be/Gm0sBg-5h7E


Zapraszam

do kontaktu!

Jadwiga Krysiak

E-mail: biuro@art-bonsai.pl

Tel. 663-429-083

www.art-bonsai.pl

Facebook/bonsaipoznan

http://www.art-bonsai.pl/

