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Odkorkuj kreatywność
l

W 2017r. jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy
na rynek imprezy oferujące malowanie przy 
winie. Ku naszej ogromnej radości koncept 
spotkał się z wielkim entuzjazmem. Okazało się, 
że po winie jest wena ☺. Od tej pory już kilka
tysięcy osób odkorowało swoją kreatywność i  
zachwyciło się tworzeniem kolorowych 
obrazów i wspaniałą atmosferą artystycznej 
zabawy. Zorganizowaliśmy wiele imprez 
zarówno dla 10-cio jak i 200-tu osobowych 
grup i wciąż się rozwijamy.

Tym razem to Twój zespół może przeżyć tę 
przygodę i wyjątkowe emocje. A obrazy będą 
przypominać o wspólnej zabawie oraz o 
potencjale jaki drzemie w każdym z nas.

Imprezy są prowadzone w języku polskim i angielskim



Wybierz scenariusz spotkania:

1) Pojedyncze obrazy – Każdy maluje obraz 
(40x50cm) dla siebie i zabiera na pamiątkę. 
Na spotkania przynosimy wiele inspiracji ze 
świata sztuki, malarstwa intuicyjnego a
także szablony.  

2) Wspólne malowanie - Każdy maluje 
obraz, który jest częścią dużego dzieła. 
Przed spotkaniem ustalamy tematykę (setki 
obrazów do wyboru), a zespół otrzymuje 
gotowe szablony. Następnego dnia dzieło 
może zawisnąć w biurze albo zostać 
przekazane np. na aukcję charytatywną



Pakiet all inclusive:     199zł/osoba*

✓ Nielimitowana degustacja kilku gatunków
dobrego wytrawnego wina w formie Open Bar

✓ Deska serów i przekąsek (ok.200g)
✓ Obraz na płótnie wielkości 50x40 cm 
✓ Przygotowanie i prowadzenie 2,5 imprezy
✓ Artystyczne wsparcie 

Dla grup min. 10 - max. 22 osobowych 
zapewniamy poniższe lokale na wyłączność. 
Wine Bureau, ul. Stawki 8, Śródmieście 
Wine Corner, Fort 8, Służew

Dla większych grup ustalamy indywidualnie.

* cena brutto, faktura bezvatowa, płatna przelewem po spotkaniu

Wine Corner

Wine Bureau



Pakiet malowanie:           129zł/os*
Spotkanie może się odbyć w wybranej restauracji, 
plenerze albo w sali konferencyjnej podczas 
firmowych eventów w Warszawie i okolicach. 
Liczebność grup: min. 10 - max. 200
o

Restauracje, w których malujemy**: 
u

Mielzynski ul.Burakowska i Czerska
Światlo art bistro ul.Krucza EdRed Hala Mirowska
BOCCA BAR ul.Postępu SanLorenzo ul.Jana Pawła
Stixx pl.Europejski Boskapraga ul.Okrzei
Hotelbellotto Kompromis Ul.Stawki
Mateuszgessler w.wschodnia ul. Mińska

*   Cena brutto, faktura bezvatowa, płatna przelewem po spotkaniu
Do ceny należy doliczyć koszty posiłku, wina, ew. wynajmu sali    
ustalane osobno i płatne bezpośrednio w lokalu.
Do pakietu można zamówić u nas wino- ustalane indywidualnie

**  Chętnie dodamy inne lokale wg. sugestii

http://www.mielzynski.pl/
https://www.facebook.com/swiatloartbistro/
http://www.edred.pl/pl/imprezy/
https://www.facebook.com/BOCCABARWARSAW/
http://www.sanlorenzo.pl/
https://www.stixx.pl/
http://boskapraga.pl/
https://www.hotelbellotto.pl/eventy
http://www.kompromis.com.pl/
http://www.mateuszgessler.com.pl/restauracje/warszawa-wschodnia


Dołącz do grona odkorkowanych☺ Oni już to zrobili :



Mamy 100% zrelaksowanych i odkorkowanych uczestników ☺

We loved Wine&Paint party. It has great atmosphere, nice wine and we 

managed to paint out first pieces of art ever! Highly recommended! 

Świetna zabawa, super atmosfera, gorąco polecam! Małgosia jest bardzo 

ciepłą osobą, która świetnie zajmuje czas i integruje grupy

Niesamowicie ciepła i wyluzowana atmosfera, kompetentna 

prowadząca, która dysponuje szablonami i worem pomysłów dla mniej 

zdecydowanych artystów…  I tak, wino to był jedynie pretekst by 

puścić wodze fantazji i zanurzyć się na chwilkę w świecie malarstwa i 

kreatywności! Super doświadczenie 

Super atrakcja! Już dawno się tak nie zrelaksowałam, wino i 

malowanie to coś najlepszego co można sobie wyobrazić 😍😍😍



Zapraszam do współpracy

Małgosia Czernianin
Pomysłodawczyni i właścicielka 

Tel. 506 383800 
info@wineandpaint.pl
www.wineandpaint.pl

WinePaintParty

Kilka razy w miesiącu organizujemy imprezy otwarte dla każdego.
Zapisz się już dziś  i zostań artystą na jeden wieczór. Wine&Paint to 

też świetny pomysł na urodziny, baby shower lub wieczór panieński. Możesz 
sprezentować  udział w tej niesamowitej przygodzie bliskiej osobie kupując dla niej bon.

http://www.wineandpaint.pl/
https://www.facebook.com/WinePaintParty/
http://www.wineandpaint.pl/wydarzenia/

