
                                 
JEDNODUCHÁ ZÁBAVNÁ SHOW 

 

        
 Věděli jste, že..... 
...80% tištěných propagačních materiálů končí nenávratně v odpadkovém koši, tedy tam, kde je jistě nepotřebujete mít? 
...videoklipy, prostřednictvím kterých se šíří Vaše reklama v rámci projektu DNACING HEADS, si zákazník podle 
průzkumů prováděných v domovském místě vzniku produktu -  USA -  prohlédne minimálně 5krát  
vsedě doma, navíc je dále ukazuje členům rodiny, přátelům či kolegům v práci? 

      
 
 NOVÝ ZPŮSOB PREZENTACE VAŠÍ FIRMY, PRODUKTŮ A SLUŽEB při příležitostech typu: 

 

Þ VÝSTAVY            

Þ VELETRHY         

Þ PRODEJNÍ, OBCHODNÍ A MARKETINGOVÉ AKCE    

Þ FIREMNÍ BENEFITNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY 

 
 Dancing Heads? 

 zcela nová a originální zábava poprvé u nás, v jediné licenci pro Českou republiku

 high-tech zařízení s místem původu Hollywood, atraktivní pro všechny, kdo mají rádi moderní hudbu a 
tanec, kdo se rádi zasmějí!

 báječná hra, při níž si zatančíte, i když tančit neumíte, při níž si zazpíváte, i když zpívat neumíte!
 
Nechte Vaše potencionální zákazníky být hvězdami ve svém vlastním hudebním videu! 
Nechte je vybrat si svou oblíbenou skladbu a zábava může začít! 
Nikdo nemusí mít nutně talent, není zapotřebí umění tančit či zpívat! 
Od toho jsou tady profesionálové! 
 
Jak to funguje ? 

,,Odvážlivci
,,
 se posadí čelem ke kameře, která přenáší jejich hlavy na těla profesionálních zpěváků a tanečníků. Tito 

učinkující se vidí ve výsledném videoklipu v reálném čase na obrazovce před sebou, baví se 
i ostatní, kteří sledují výslednou animaci na velkoplošné obrazovce. 
Nabízíme více než stovku videoklipů ve více variantách ( pro ženy i muže v různých kombinacích ) 
 
Co Vám nabízíme? 

Produkci naší zábavné show při různých příležitostech pod hlavičkou Vaší firmy. Umístíme bannery s logem 
Vaší firmy podle Vašich požadavků. Představte si, že každý videoklip začíná upoutávkou např. na Váš 
nový výrobek, představte si, že každý učinkující z řad diváků si odnese domů videoklip, kde se mohl 
na chvíli stát dejme tomu Michaelem Jacksonem, zaznamenaný na DVD potištěném logem Vaší firmy..... 
Vše funguje velice jednoduše, protože lidé se chtějí bavit a Vy jim to můžete prostřednictvím Dancing Heads 
umožnit. 
 
Navíc budete jako jedni z prvních u nás, kdo se s touto novinkou svým zákazníkům představí! 
 
Navštivte naše webové stránky WWW.DANCINGHEADS.CZ, kde můžete vidět názornou ukázku naší produkce, včetně 
ukázek našich videoklipů. 
 
Kolik to stojí? 

Možnost využít nabídku zaváděcích cen začíná právě nyní !                
(platí při objednávkách zaslaných do 30.6.2010 na akce tohoto roku)   
 
Časové rozpětí produkce Vám rádi přizpůsobíme dle Vašich požadavků. 
 
Cena produkce zahrnuje: DVD (4 hodiny=max. 100 ks; 8 hodin=max. 200 ks), technické zajištění akce, práci hostesky, 

Vaším logem potištěná DVD, bumper dle Vašeho zadání na úvod každého videoklipu, umístění Vámi dodaného banneru 
na stan. 
Nabízíme zprostředkování služeb profesionálního moderátora, výrobu a následné šíření videoklipů vyrobených speciálně 
podle Vašeho zadání, umístění Vašeho reklamního spotu do našich videoklipů, velký výběr propagačních předmětů, 
jejich následné šíření mezi zákazníky během produkce. 
 
   
Kontakt 

Martina Šmidovcová 736 623 965 
Kristián Production, spol. s.r.o., Dobrovského 42, 170 00 Praha 7 
tel: 233 378 657, fax: 233 373 071 
produkce@kristianproduction.com                    

http://www.dancingheads.cz/

