


Przybliżając Państwu Naszą 
ofertę pragniemy w kilku 

słowach nakreślić to czym 
się zajmujemy i jaki jest profil 

Naszej firmy. Chcemy 
pokazać i przybliżyć istotne 
dla Państwa aspekty Naszej 

działalności a w 
szczególności naświetlić 
najistotniejsze elementy 

które mogą być kluczowe 
przy organizacji Państwa 

imprezy.



Kim jesteśmy?

Gwarantujemy wykwalifikowaną obsługę barmańską na 
każdą okazję. Sprawimy, że wszyscy goście wyjdą z 

imprezy uśmiechnięci i zadowoleni, co więcej, nie będą 
chcieli jej opuścić. Wybierając „Koktajl Bar” oszczędzisz 

czas i pieniądze. Powiedz Nam czego potrzebujesz, a my 
spełnimy wszystkie Twoje oczekiwania, zorganizujemy 
wszystko według Twoich życzeń. Dzięki czemu swoim 

gościom zapewnisz prawdziwą ucztę zarówno dla ciała 
jak i duszy. Dodatkowo zatrudnią Państwo 

wykwalifikowanych barmanów, mających za sobą udział 
w wielu konkursach barmańskich, zakończonych 

sukcesami, a także solidnych fachowców znających 
swoją profesję od podszewki. Kilkuletnia praca za barem 
pomaga zaspokoić gusta najbardziej wykwintnych gości.

Koktajl Bar będzie „kropką nad i” na Twojej imprezie!



Wesele

Wesele to szczególny dzień w życiu Państwa młodych. Chcą, 
żeby wszystko przebiegło idealnie oraz tak jak to sobie 

wymarzyli. Jak jednak zadbać o wszystko w sytuacji, gdy ma 
się tyle na głowie? Jak nie zwariować i dożyć własnego 

wesela? To proste – wystarczy wybrać nasz zespół! Zadbamy o 
wszystko od A do Z. Zajmiemy się doborem alkoholi, ułożymy 
listę zakupów i stworzymy dopasowaną kartę menu. Jesteśmy 
elastyczni, więc nie ma problemu, byśmy byli ubrani w sposób, 

jaki sobie tego Państwo życzycie. W końcu to Wasz dzień.

Wybierając nas macie Państwo gwarancję sukcesu oraz 
profesjonalizmu. Nigdy nie odpuszczamy, ponieważ wiemy, jak 
ważne w życiu człowieka jest jego wesele. Zawsze dajemy do 
wyboru kilka możliwości, tak by spełnić wymagania młodych 

w 100% i zorganizować niezapomniane wesele, które 
będziecie Państwo wspominać jeszcze ze swoimi wnukami.



Firmowe eventy

Naszym atutem jest doświadczenie. Jesteśmy zespołem, 
który przeżył już niejedno i zna branżę gastronomiczną od 
podszewki. To wszystko pozwala nam organizować eventy 
firmowe na najwyższym poziomie. Nie jest dla nas ważne, 

czy impreza ma odbyć się w plenerze, czy też w 
zamkniętym lokalu. Zadbamy o wszystko i sprawimy, że 

Państwa goście będą zadowoleni i obsłużeni na 
odpowiednim poziomie. Nigdy nie idziemy na łatwiznę, a 
nasze zadania traktujemy bardzo poważnie. U nas nie ma 

miejsca na porażkę. W naszym słowniku nie ma takiego 
słowa.

Firma Koktajl Bar gwarantuje obsługę na najwyższym 
poziomie. Zapewnia indywidualną i niepowtarzalną, a 
zarazem wyjątkową opiekę dla nowych klientów. Firma 

daje max satysfakcji i zadowolenia



Pokazy barmańskie

Oprócz organizacji imprez zajmujemy się również 

pokazami barmańskimi. To nasza pasja i coś, co sprawia 

nam największą przyjemność. Nasze pokazy barmańskie 

to istne show, które zapiera dech w piersiach. Widok 

barmana żonglującego butelkami pełnymi alkoholu 

nastraja wszystkich gości do prawdziwego 

imprezowania. Oprócz karkołomnych sztuczek nasze 

pokazy barmańskie to również uśmiech, luźna rozmowa 

oraz oderwanie od nudnej codzienności. Wiemy, o 

czym mówimy, ponieważ od lat bierzemy udział w 

przeróżnych konkursach barmańskich na terenie 

całego kraju.



Imprezy okolicznościowe

Imprezy okolicznościowe to coś, na czym 
znamy się jak nikt inny. Jesteśmy w stanie 

zorganizować dowolne przyjęcie od A do Z. 
Nasz doświadczony zespół zajmie się 
wszystkim. Alkohol, jedzenie, zakupy i 
obsługa barmańska to wszystko, co 

oferujemy. Państwu pozostaje tylko przybycie 
na miejsce imprezy i dobra zabawa. Jeżeli 
więc szukacie Państwo zgranego zespołu, 

który zajmie się organizacją imprezy 
okolicznościowej, to jesteście w dobrym 
miejscu. Z nami każde przyjęcie będzie 

udane i pełne wrażeń. Inaczej nie potrafimy.



Wynajem barów oraz sprzętu gastronomicznego

Czymże byłby zespół barmański bez odpowiedniego sprzętu? Z 
nami to nie jest problem. Oprócz dużych umiejętności oraz bogatej 
bazy sztuczek posiadamy również profesjonalny sprzęt. Do Państwa 

dyspozycji oddajemy mobilne bary, które sprawiają, że obsługa 
gości staje się łatwa i przede wszystkim szybka. Wynajem barów to 

jednak nie wszystko. W razie potrzeby pomożemy również w 
zatowarowaniu imprezy i doradzimy jaki alkohol kupić. Zależy nam 

na tym, by Państwa impreza była w 100% taka, jaką sobie 
wymarzycie. My jesteśmy jak dżin z lampy – spełniamy nawet 

najtrudniejsze życzenia.

W naszej ofercie oferujemy sumienną pomoc i zadowolenie. Dbamy 
o przyszłość oraz dysponujemy:

profesjonalne bary do wynajęcia,

specjalistyczny sprzęt barmański,

pomoc w doborze najlepszej obsługi,

wyjątkowe hostessy.



Doradztwo

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja wesela, 
imprezy okolicznościowej, czy eventu firmowego to 

ciężkie zadanie. Właśnie dlatego nasz zespół 
barmański z przyjemnością ściągnie z Państwa barków 

tę odpowiedzialność. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu wiemy jak z organizować bezpieczną, 
ale jednocześnie szaloną i pełną emocji imprezę. Nie 
zależy nam na półśrodkach. Zawsze dajemy z siebie 

wszystko, co najlepsze. Tworzymy eventy, o których się 
mówi i o których trudno zapomnieć. Nasze doradztwo 

to najkrótsza droga to dobrej zabawy zakrapianej 
kropelką czegoś mocniejszego.

Zespół KoktajlBar doradza Państwu w każdym 
aspekcie i pomaga podjąć decyzję w wielu 

sprawach. Firma zapewnia bezpieczeństwo oraz 
szaleństwo w każdej na życzenie zorganizowanej 

imprezie.



Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!

"Śmiało pisz i pytaj o wszystko?! Odpowiemy na 
wszystkie Wasze Pytania!"

Możesz skontaktować się z nami w wybrany przez 
siebie sposób.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 - 16:00

tel. 790 – 821 – 666

e-mail: biuro@koktajlbar.wroclaw.pl

www.koktajlbar.wroclaw.pl 


