
NA WESELU
jako nowoczesna  jako nowoczesna  

forma                forma                
picia alkoholupicia alkoholu



WITAM SERDECZNIE!WITAM SERDECZNIE!

ImiImięę:: Radosław

Nazwisko:Nazwisko: Podlaski

ZawZawóód:d: Barman

SzkoSzkołła:a: Międzynarodowa 
Szkoła Barmanów i 
Sommelierów
DoDośświadczenie:wiadczenie: 5 lat jako barman

Zainteresowania:Zainteresowania: Flair

Ulubiony Drink:Ulubiony Drink: Cuba Libre

ReprezentujReprezentujęę:: Weselny 
Drink Bar



Co nowego moCo nowego możże wprowadzie wprowadzićć na weselu na weselu 
obecnoobecnośćść baru i barmana?baru i barmana?

PrzyjPrzyjęęcie weselne z udziacie weselne z udziałłem em 
profesjonalnego barmana      profesjonalnego barmana      
to alternatywa dla weselnej to alternatywa dla weselnej 
wwóódki zardki zaróówno dla gowno dla gośści,              ci,              
jak i Pary Mjak i Pary Młłodej!odej!



CZYM JEST WESELNY DRINK BAR?CZYM JEST WESELNY DRINK BAR?

To profesjonalna, miTo profesjonalna, miłła, niestandardowa obsa, niestandardowa obsłługa uga 
barmabarmańńska goska gośści podczas przyjci podczas przyjęęcia weselnego.cia weselnego.



Wesela z siedzeniem przy stole dawno odeszły do lamusa.
Zaskoczenie gości i zaproszenie ich na weselną imprezę

z kolorowymi drinkami, profesjonalnymi barmanami                
i pokazami flairu to świetna zabawa, przejaw bogatej 

wyobraźni i dobrego gustu.

IskrzIskrząące barwce barwąą, dynamiczne i zakr, dynamiczne i zakręęcone cone –– takie takie 
wesele kawesele każżdy chce miedy chce miećć!!



JAK TO WYGLJAK TO WYGLĄĄDA W PRAKTYCE?DA W PRAKTYCE?



1. W DRINKACH WA1. W DRINKACH WAŻŻNY JEST:NY JEST:

Słodkie, kwaśne, naturalne, owocowe i warzywne. 

SmakSmak

Przygotowujemy drinki  
o smakach, które   
rzadko można odkryć
w popularnych barach, 
klubach i pubach. 

Jeśli ktoś jednak gustuje       
w klasyce, bez problemu 
tworzymy najbardziej znane i lubiane kreacje. 



2. W DRINKACH WA2. W DRINKACH WAŻŻNY JEST:NY JEST:

KolorKolor
Nasze drinki i koktajle to pełna gama kolorów 
zapożyczonych z owoców i warzyw. 

Gość wybiera kolor – my tworzymy! 



3. W DRINKACH WA3. W DRINKACH WAŻŻNY JEST:NY JEST:

WyglWygląądd
Każdy drink to małe dzieło. 

Przywiązujemy ogromną wagę do 
finalnego efektu. Ładnie podany drink 
smakuje lepiej. Dlatego można liczyć
na fantazyjne dekoracje, zgodne         
z życzeniem zamawiającego.



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

Weselny Drink Bar to doskonaWeselny Drink Bar to doskonałła a 
alternatywa dla zwykalternatywa dla zwykłłego picia wego picia wóódki:dki:

- łączenie alkoholu z napojami 
bezalkoholowymi pozwala przyzwyczaić
organizm do spożywanych procentów

- następnego dnia po przyjęciu weselnym 
unikamy kaca i zapewniamy sobie dobre 
samopoczucie



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

- dzieci 

Koktajle bezalkoholowe Koktajle bezalkoholowe –– ssąą
dobrym rozwidobrym rozwiąązaniem dla:zaniem dla:

- kierowców

- osób przyjmujących leki

- gości, którzy nie lubią
bądź nie chcą pić
alkoholu 



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

Bar to idealne miejsce do integracji goBar to idealne miejsce do integracji gośści:ci:

- rodziny Państwa Młodych poznają się

- czas przy barze to dobry moment 
na miłe pogawędki

- single mogą się przy nim 
wspaniale zintegrować

- to dobra okazja by dzieci 
poznały kompanów do zabawy



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

MoMożżliwoliwośćść nauczenia sinauczenia sięę,                         ,                         
jak profesjonalnie przyrzjak profesjonalnie przyrząądzadzaćć drinki:drinki:

- barman bardzo chętnie nauczy gości, jak 
samodzielnie przygotować koktajl

- goście sami wybierają
składniki. Barman pomaga 
łączyć poszczególne smaki i 
dobiera odpowiednie 
proporcje. 



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

- często bar jest prezentem     
od rodzeństwa, rodziców     

lub znajomych

Bar moBar możże bye byćć prezentem dla Mprezentem dla Młłodej Paryodej Pary



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

- konkurs na stworzenie najładniejszego drinka

Bar moBar możżna na łłatwo watwo włąłączyczyćć do zabaw do zabaw 
oczepinowych:oczepinowych:

- konkurs na nazwę drinka

- konkurs na najszybsze wypicie 
drinka (dla bezpieczeństwa 
bezalkoholowego)

i wiele innych możliwości…



PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE

- wykonany 
pojedynczo lub w 
duecie, stanie się
dodatkową
atrakcją na 
przyjęciu

DodatkowDodatkowąą atrakcjatrakcjąą momożże bye byćć
specjalistyczny pokaz barmaspecjalistyczny pokaz barmańński             ski             
w stylu w stylu flairflair



- podczas pokazu barmani       
prezentują umiejętności w podrzucaniu 

shakerów, butelek i szklanek

PLUSY DRINK BARU NA WESELEPLUSY DRINK BARU NA WESELE



SHOW NA WESELUSHOW NA WESELU



CZY TO SICZY TO SIĘĘ SPRAWDZA?SPRAWDZA?

Mamy za sobMamy za sobąą wiele wesel, wieczorwiele wesel, wieczoróów w 
paniepanieńńskich, imprez okolicznoskich, imprez okolicznośściowych ciowych 
i promocyjnych. i promocyjnych. 

ZaufaZaufałły nam My nam Młłode ode 
Pary, ktPary, któórym rym 
tworzylitworzyliśśmy koktajle w my koktajle w 
najbardziej wyjnajbardziej wyjąątkowym                tkowym                
dla nich dniu. dla nich dniu. 



Czy to się sprawdza?



Jak nas znaleźć?

www.weselnydrinkbar.pl

JAK NAS ZNALEJAK NAS ZNALEŹĆŹĆ??



Jak nas znaleźć?JESTEJESTEŚŚMY NA FACEBOOKUMY NA FACEBOOKU

radosradosłław.podlaski@weselnydrinkbar.plaw.podlaski@weselnydrinkbar.pl
505 117 567505 117 567



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ!!



PYTANIA?PYTANIA?


