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HOTEL KRISTOFF 

Łaszków 8a  
62-814 Blizanów  
Tel. 62 7608400 
rezerwacja@kristoff.pl 
www.kristoff.pl 
 

 

Hotel Kristoff zajmuje się kompleksową organizacją wesel i innych przyjęć okolicznościowych, imprez 
firmowych oraz wszelkiego typu atrakcji. To miejsce, które tworzy wyjątkową i niepowtarzalną 
atmosferę dla każdego ważnego wydarzenia w Państwa życiu. Do dyspozycji gości pozostaje sala 
balowa mieszcząca do 300 osób, mniejsza na 70 osób oraz namiot mieszczący 200 osób. Hotel 
oferuje zróżnicowane menu dopasowane do charakteru uroczystości. 

Oprawa imprez jest każdorazowo ustalana zgodnie z charakterem organizowanej imprezy oraz 
oczekiwaniami klientów. Zapewniamy profesjonalną pomoc w organizacji każdego szczegółu 
przyjęcia, począwszy od "skomponowania" menu, aż po wybór odpowiednich kompozycji 
kwiatowych, oprawy muzycznej, organizację transportu, koordynację całej uroczystości oraz inne 
usługi dodatkowe uwzględniające indywidualne zamówienia. 

 

 

  
 



CUKIERNIA BAJADERKA 
 
ul. Krotoszyńska 46, 63-740 Kobylin 
tel.  501 501 738 
info@bajaderka.com 
www.bajaderka.com 

Bajaderka już po raz piąty pojawia się na Targach Ślubnych w Hotelu Kristoff. Cechy, które wyróżniają 
Bajaderkę na rynku sprawiają, że smak wykonywanych ciast i tortów jest wyjątkowy i niepowtarzalny. 
To wyłącznie naturalne, najwyższej jakości surowce, tradycyjne metody produkcji, brak 
konserwantów a także starodawne receptury przekazywane od ponad 150 lat z pokolenia na 
pokolenie, do których dodawania jest współczesna lekkość wykonania. W ofercie cukierni znajdują 
się również modne obecnie Słodkie Stoły.  

 

 

 

 

 

PODMIEJSKA PRACOWNIA CUKIERNICZA 

ul. Dabrowskiej 10, 62-800 Pawłówek 
tel. 501 076 352  
podmiejskapracownia@gmail.com 
www.facebook.com/podmiejskapracowniacukiernicza.kalisz 
 
„Podmiejska”- to pracownia cukiernicza, która spełnia marzenia. Jej słodkości smakują, cieszą  
i uszczęśliwiają. Produkowane są tylko z naturalnych składników i na podstawie prostych receptur. 
Wspiera lokalnych producentów i używa produktów z najbliższych okolic.W ofercie posiada: torty, 
muffiny, słodkie stoły, niepowtarzalne, spersonalizowane słodycze. Jej dewizą jest jakość, 
bezpieczeństwo i zachwyt w oczach klienta. 

 



DEKORACJE ŚLUBNE PAULA 
 
Pruszków 11  
62-800 Kalisz 
tel. 600 870 802 
paulina26.f@gmail.com 

PAULA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze dekoracji okolicznościowych, która pozwala na 
harmonijne dopasowanie wszystkich detali , umożliwiających stworzenie wyjątkowej i jedynej  
w swoim rodzaju stylizacji.  

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in.: dekoracje stołu prezydialnego i miejsca za Młodą Parą, 
dekoracje Kwiatowe, pokrowce na krzesła z szarfami lub kokardami, dekoracje tkaninowe, 
bezprzewodowe oświetlenie LED, dodatki ślubne: winietki, tablice z planem ustawienia stołów, menu, 
dekoracje serwetek, ozdobne kieliszki, podziękowania dla gości i rodziców oraz wiele innych. 

 

 

 

 

 

 

STYLISTIQ ARTE 
 
Sylwia Olejnik  
ul. Niecała 14/3, 62-800 Kalisz 
tel. 665 830 790 
stylistiq.arte@gmail.com 
www.stylistiqarte.com 
 
Stylistka Ślubna; Kolorystka; Personal Shopper; Kreator Wizerunku – w tym Wizerunku Biznesowego; 
Rewolucjonista Twojej Szafy; Od dziecka zakochana w modzie; Ponad 7 lat doświadczenia w pracy  
z markami odzieżowymi 
 
 
 
 
 



DOMINIAK - DESIGN 
Elżbieta Dominiak 

Główny Rynek 12, 62-800 Kalisz 
tel. 668 046 950 
elzbieta@dominiak-design.pl 
www.dominiak-design.com 

Marka kaliskiej projektantki, Elżbiety Dominiak, która od blisko 30 lat zajmuje się projektowaniem 
sukien. Kreacje Dominiak Design znane są nie tylko w kraju. W ostatnim czasie zaprezentowała swoją 
kolekcję sukien podczas Mad Mood Fashion Week w Mediolanie, stolicy światowej mody. Kilka dni 
później kaliszanka zdobyła prestiżową statuetkę Business Woman & Life Award. W styczniu br. 
kolekcja ślubna Dominiak Design została pokazana na otwarciu Berlin Fashion Week. Dominiak 
Design projektuje suknie ślubne, komunijne, wizytowe, koktajlowe a także wieczorowe. 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH I WIZYTOWYCH ‘EWA’ 
Ewa Kwaśniewska 

ul. Kossaka 21, 63-300 Pleszew 
tel.  62 7424539 
pracownia@ewa-sukniepleszew.pl 
www.ewa-sukniepleszew.pl 

Pracownia  powstała w 1993 roku i zajmuje się szyciem na miarę sukni ślubnych, wieczorowych  
i komunijnych. Realizuje zamówienia indywidualne każdej z Pań w rozmiarze 36-46. 
W salonie proponuje co sezon nową kolekcję sukni ślubnych, które można przymierzyć, kupić lub 
zamówić w innym rozmiarze. Dzięki opanowanej sztuce konstrukcji odzieży firma szyje suknie 
według indywidualnego projektu. Kreacje cechują się ekskluzywnymi tkaninami, najwyższej jakości 
koronkami oraz starannym wykończeniem. 

 

 

 
 



VIKTORIA – DOM MODY ŚLUBNEJ I WIZYTOWEJ  
 
Kalisz ul. Nowy Rynek 7/2 
Ostrów Wlkp. ul. Wolności 33  
tel.62 757 42 25 
viktoria.kalisz@gmail.com 
https://viktoria.net.pl/ 
 
Salon mody ślubnej Viktoria to firma z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy usługi na 
najwyższym poziomie wspierane przez najbardziej renomowane marki w branży ślubnej. Oferujemy 
szeroki wachlarz cenowy, różnorodne fasony i tkaniny. Zapraszamy do naszego salonu w Kaliszu po 
suknię ślubną Twoich marzeń. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie wspierane przez 
najbardziej renomowane marki w branży ślubnej. Oferujemy szeroki wachlarz cenowy, różnorodne 
fasony i tkaniny. Zapraszamy do naszych salonów po suknię ślubną Twoich marzeń. 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
SALON SUKIEN ŚLUBNYCH  Aneta Mielicka 
 
ul. Kościelna 3A, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 791 599 109 
email: anetamielicka@o2.pl 
www.anetasalonsukienslubnych.pl 

Posiadamy suknie ślubne renomowanych marek, które są doskonale skrojone z tkanin o wysokiej 
jakości. To sprawia, że pięknie prezentują się na sylwetce i zapewniają wygodę. Suknia ślubna jest 
indywidualnie dobierana dla każdej Pani tak, żeby czuła się wyjątkowo w tym najważniejszym dniu. 
Odeszliśmy od ciężkich gorsetów i halek, dzięki czemu panna młoda będzie dobrze czuć w swojej 
kreacji, a suknia nie będzie krępować jej ruchów. 

 

 



ELIZABETH PASSION 
 
ul. Leszczynowa 23, 62-500 Konin 
tel. 63 241 43 20,  63 241 43 22 
www.elizabethpassion.com 
 
 
 
Wybór sukni ślubnej jest jednym z najważniejszych momentów 
w życiu kobiety. Wymarzona kreacja ma podkreślać osobowość 
oraz naturalne piękno Panny Młodej. W tym szczególnym dniu 
masz prawo czuć się wyjątkowo – magię wielkich chwil i 
uczucie spełnienia pomoże Ci wydobyć Elizabeth Passion. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej 
wymagających Panien Młodych, w portfolio Elizabeth Passion 
oferujemy bardzo różnorodne kolekcje. Wśród propozycji 
znajdują się zarówno klasyczne suknie ślubne typu princesski, 
jak i te w duchu najnowszych trendów. 

 

 

RECMAN SZYCIE NA MIARĘ 

Górnośląska 82 
62-800 Kalisz – Galeria Amber 
biuro@recman.pl 
www.recman.pl 
 
 
Marka Recman to wzór nowoczesnej elegancji. Koncepcja marki  
narodziła się w 1986 roku, kiedy powstał rodzinny zakład  
krawiecki specjalizujący się w szyciu odzieży męskiej. Flagowym  
wyrobem marki Recman są garnitury oraz marynarki wytwarzane 
w Polsce z najwyższej jakości tkanin i dodatków. Garnitur na  
miarę to jeden z tych elementów garderoby, który po prostu  
warto mieć bez względu na okoliczności. Żaden gotowy model  
nie będzie prezentował się równie dobrze, nawet po  
indywidualnym dopasowaniu do sylwetki, dlatego jeżeli zależy  
nam na prawdziwie profesjonalnym wyglądzie, zdecydowanie  
warto rozważyć zakup takiego ubrania. 
 

 



KASIA MOLKA – MAKE UP ARTIST 
 

62-800 Kalisz 

tel. 511 217 007 
https://www.facebook.com/kmmakeupartist1 

 

Makijażystka z bogatym doświadczeniem oraz szerokim gronem  
zadowolonych klientek, w tym wielu Panien Młodych. Indywidualne  
dostosowuje kosmetyki i rodzaj makijażu do potrzeb i oczekiwań  
klientek. Pracuje na topowych i trwałych kosmetykach takich marek  
jak: Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Fenty Beauty, Dior,   
 Lancome, Make up Atelier Paris oraz wiele innych. 

Współpracuje z wieloma fotografami oraz prezenterami telewizyjnymi,  
dzięki temu wie jak osiągnąć efekt żywego Photoshopa i we współpracy  
z fotografem i kamerzystą ślubnym stworzyć piękną pamiątkę na lata. 

 

 
 
LLOK ART STUDIO BY NATALIA ROSTALSKA 
MAKIJAŻYSTKA & STYLISTKA BRWI 
 
Kaliska 36a 
63-300 Pleszew 
tel. 509 915 825 
tel.721 499 752 Joanna Sobisch 
https://www.facebook.com/lookartpleszew 

 
Studio Urody LOOK ART to miejsce dla duszy i ciała.  
Znajdziesz tu wykwalifikowany zespół, który nieustannie podnosi  
swoje kwalifikacje, aby zadbać o Waszą urodę. Kochamy piękno,  
a miejsce to tworzymy z pasji. Zapraszamy Was do naszego świata.  
W ofercie: przedłużanie paznokci; artystyczne przedłużanie  
paznokci; zdobnictwo artystyczne; laminacja brwi; henna pudrowa; 
 manicure hybrydowy; manicure; pedicure; henna brwi rzęs;  
depilacja; makijaże okolicznościowe, ślubne, wieczorowe 
 

 
 



BELAMOUR FOTOGRAFIA ŚLUBNA 
 
ul. Michała Kożlika 4, 63-330 Dobrzyca  
tel. 668 371 289 
k.szukalski@wp.pl 
www.belamour.pl 
 

BelAmour Fotografia Ślubna  Krzysztof Szukalski od 10 lat działa na rynku fotografii ślubnej, pracując 
w myśl hasła "Miłość jest piękna". Właściciel specjalizuje się również w fotoedycji - jako jedna  
z niewielu osób w Polsce posiada certyfikat Adobe Publishing Expert, a jego prace były wielokrotnie 
doceniane przez jury prestiżowego konkursu Grand Front. 

 

MAGAMA STUDIO 

Kalisz, Wrocław, Ostrów Wielkopolski 
tel. 692 574 217 
kontakt@magamastudio.pl 
www.magamastudio.pl 

 

Moda w fotografii się cały czas zmienia. Topowe zabiegi w photoshopie i wszelkie filtry odchodzą 
wcześniej czy później do lamusa. Dlatego Magama Studio stawia na coś, co jest ponadczasowe. 
Naturalną fotografie ślubną, z prawdziwymi kolorami, emocjami i tym co po prostu najważniejsze. 
Profesjonalna obsługa, terminowość, ogromne zaangażowanie i ciągły rozwój. 

 

BIADAŁA STUDIO 

Ul. Częstochowska 69/62, 62-800 Kalisz 
tel. 606 681 652 
info@biadala.com 
https://biadala.com 
 

Jesteśmy zespołem pasjonatów, którzy razem tworzą nowoczesne realizacje ślubne. Łącząc 
możliwości jakie daje nam film oraz zdjęcia potrafimy pokazać to co najlepsze z tego dnia. Wszystkie 
emocje, które towarzyszą naszym parom młodym pragniemy uwiecznić na zawsze, tak aby po latach 
mogli wracać do tego dnia i wspominać te najważniejsze chwile. Jeśli szukasz kogoś kto posiada 
wieloletnie doświadczenie, zapał i pasje skontaktuj się z nami i pozwól nam uwiecznić Twój 
wyjątkowy dzień. 

 



VISION-R ROBERT CZAJCZYŃSKI 

ul. Zapłocie 31, 63-313 Chocz  
tel. 602 341 827 
robert.czajczynski@gmail.com 
www.fotoczajczynski.net 
 
Fotografia ślubna, reportaże okolicznościowe i studio fotograficzne Vision-R Robert Czajczyński 
oferuje niepowtarzalne fotoreportaże ślubne, w których zatrzymuje pełne emocji chwile, które nigdy 
się już nie powtórzą.  
Dba o najdrobniejszy szczegół zarówno w dniu ślubu, jak i w trakcie edycji. Unika „agresywnej 
obróbki” na rzecz pomysłowych kadrów, nowoczesnego stylu oraz sympatycznej atmosfery podczas 
fotografowania. Wykonuje zdjęcia, które mają charakter ponadczasowy i nie ulegają chwilowej 
modzie. 
 

D-Video DANIEL PIŁKA 
Twórca  filmu  
tel. 667 794 404 
danielpilkavideo@gmail.com 
 

 

D-Video tworzy reportaże ślubne, które w niebanalny, zajmujący sposób pokazują 
niepowtarzalną atmosferę dnia ślubu. 
 
 Filmy o długości 60-75 minut oraz kilkuminutowe teledyski charakteryzują się dbałością  
o wysoką jakość obrazu i dźwięku.  
Urozmaiceniem filmów są ujęcia z drona czy kamery sportowej. 
 

 
Art-Focus Fotografia i Film Różański 
 
Kaliska 36, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel. 880 305 070 
biuro@art-focus.com.pl 
https://art-focus.com.pl/ 

 
Fotografia i film lustrzankami. 
Reportaże ślubne, sesje plenerowe, komunijne, chrzciny oraz wiele innych. 



Goldway Studio Fotografia 
Mateusz Marek  
 
tel. 608 273 077 
biuro.goldway@gmail.com 
www.goldwaystudio.com 
 
W fotografii Goldway Studio Fotografia Mateusz Marek najważniejsza jest dla prawdziwość. Chcę 
uchwycić to, co naprawdę dzieje się tu i teraz: wyraz twarzy, muśnięcie dłoni, łza w kąciku oka. 
Współpracując ze mną, otrzymujesz gwarancję autentyczności, w piękny sposób pokażę na 
fotografiach Twój wyjątkowy dzień taki, jaki był, czyli szczęśliwy i wart zapamiętania. 
 
Q-ARTIST 
 
 
https://www.facebook.com/QArtistmusic 
 
 
 
 
Q-Artist to projekt muzyczny skupiający utwory które fascynowały i wciąż fascynują wykonawców – 
od standardów amerykańskiej muzyki przez pop, smooth jazz do współczesnej, zachowanej  
w brazylijskim duchu muzyki, bossa novy.Wspólnym mianownikiem tych różnorodnych gatunków 
będzie wyjątkowa, osobista interpretacja oraz specjalnie przygotowane na koncerty aranżacje, które 
pozwolą Państwu na nowo odkryć to co znane i poznać to, co jeszcze nie odkryte oscylujące wokół 
różnych rytmów i smooth jazzowej muzyki. 
 
 
Credo Band 

Gawrony 4, Gostyn,  
tel. 609 186 810 
credoband@credoband.com 
www. credoband.com 

Credo Band to unikatowa kompozycja muzyków z długoletnim, zróżnicowanym doświadczeniem 
estradowym. Energia płynąca ze sceny nie pozostaje obojętna słuchaczom, którzy spontanicznie 
reagują na to co dzieje się na scenie. Całości dopełnia wyczucie i duża kultura sceniczna, a nad 
oświetleniem oraz brzmieniem zespołu przez cały czas performance czuwa profesjonalny inżynier 
dźwięku. 

 
 
 

 



GOLDEVENT 

Mikołaj Kupaj Prezenter 
tel. 507 241 323 
goldevent@wp.pl 
https://gold-event.pl/ 
 
GoldEvent Mikołaj Kupaj to firma która od lat tworzy imprezy dla najbardziej wymagających, dlatego 
mają państwo gwarancję najwyższej jakości. 
Cenię sobie minimalizm i prostotę dlatego staram się by moje stanowisko praca zabierało wam jak 
naj mniej cennego parkietu, nie znajdziesz u mnie plączących pod nogami kabli czy oślepiających 
laserów. 
 

 

 

 

 

 

IMPREZA.VIP 
Usługi planowania wesel 
98-200 Sieradź 
tel. 883 883 015 
 
Impreza.vip to atrakcje na każdą imprezę; Dwa Fotolustra; Samochody do ślubu; Jedyne w Polsce 
Wielkie Serce RGB; Wielkie serce LED; Ciężki Dym; Fontanny iskier; Wiatraki Iskier; Napis LOVE RGB; 
Napis miłość + serce LED; Liczba 18 LED oraz RGB; Wytwornice baniek mydlanych; Ścianki do zdjęć. 
Wyróżnia nas jakośc ́ oraz bardzo indywidualne podejs ́cie do każdego klienta. Dbamy o to, aby 
Państwa goście zapamiętali uroczystośc ́ na długo oraz miło ją wspominali. 

 

 

 

 

 



ONYX JUBILER 
 
ul. Grodzka 16, 62-800 Kalisz 
tel. 62 764 54 29 
firma.onyks@gmail.com 
 
Firma Jubilerska od 1979 roku; najwyższa jakość złota I kamieni; dożywotnia gwarancja na stop 
złota; wykonywanie obrączek z własnego złota 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NEW ART PRACOWNIA REKLAMOWA 
Ewa Krajewska 
ul. Śródmiejska 33 (wejście od ul. Krótkiej)  
62-800 Kalisz 
tel. 62 767 47 58  
newart.kalisz@poczta.fm 
 
New ART Pracownia Reklamowa Ewa Krajewska to ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu i 
wykonywaniu zaproszeń ślubnych oraz na wszelkie inne okazje. Dbamy o perfekcyjne wykonanie, 
stosując najwyższej jakości materiały. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i oczekiwania, ponieważ 
staramy się tworzyć produkty, które będą czymś więcej niż tylko szablonem z katalogu.  
Do naszych zaproszeń oferujemy również kolekcje dodatków na stoły weselne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE 
  
ul. Jana Olbrachta 14/16,87-100 Toruń 
tel. 56 623 13 99 
sklep@torunskiewodki.pl 
www.torunskiewodki.pl 

 

Toruńskie Wódki Gatunkowe to wytwórnia, w której od ponad 130 lat alkohol tworzony jest pasją.  
Za wysoką jakością produktów stoi tradycja i doświadczenie wielu pokoleń.  
W ofercie weselnej Toruńskie Wódki Gatunkowe proponuje nową odsłonę alkoholi. Nowoczesny, 
uniwersalny kształt butelek, designerskie wzory oraz wysokiej jakości trunki doskonale wpiszą się w 
charakter tak ważnego dnia, jakim jest ślub. Toruńskie Wódki Gatunkowe oferują także produkty 
personalizowane, które idealnie sprawdzą się jako prezent dla rodziców lub pamiątka dla gości. 

 

 

 

 

 

 
BELGIJSKIE PIWA 
 
Gniazdów 18, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel. 882 661 025 
biuro@belgijskiepiwa.eu 
https://belgijskiepiwa.eu/ 
 
Belgijskie Piwa to hurtownia piw opackich, która ma swoją siedzibę w Gniazdowie w woj. 
wielkopolskim. Importer piwa belgijskiego zajmuje się dystrybucją piw z Belgii do odbiorców  
w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w całej Polsce. W ofercie hurtowni można znaleźć luksusowe 
wyroby alkoholowe od uznanych producentów piw belgijskich. 

Naszą ofertę kierujemy do właścicieli restauracji i pubów, specjalistycznych sklepów z alkoholami, 
organizatorów imprez okolicznościowych, innych hurtowni alkoholi, smakoszy piwa. 
 
 
 
 
 



KOSZAL BARY 
Szymon Koszal  

ul. Przedmieście 2, 62-862 Iwanowice 
tel. 518 768 552 
szymon-koszal@wp.pl 

Koszal BARY to absolwenci Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Somelierów, którzy za pomocą 
mobilnych barów przygotują dla Państwa drinki, koktajle, shake, kawy mrożone i napoje 
bezalkoholowe. 
Firma zapewnia ekskluzywne lady barowe podświetlane w różnych kolorach zależnie od motywu sali. 
Koszal bary mogą uświetnić imprezę płomieniami i suchym lodem który wprawia w tajemniczy 
nastrój a także zorganizować czynną zabawę z gośćmi. 

 
SHAKE ART 
 
tel. 724 141 084 
shakeart.10@gmail.com 

 
 
 
 
ShakeArt - mobilne usługi barmańskie. Szukasz Barmana na swoją imprezę ? Lepiej trafić nie 
mogłeś :) Sprawimy że Twoja impreza zapadnie na długo w pamięci :) 
ShakeArt oferuje profesjonalną obsługę imprez okolicznościowych między innymi: 
Wesel, 18nastek, Imprez firmowych, Wieczorów panieńskich oraz kawalerskich. Zapewniamy 
cały potrzebny sprzęt barmański. Pomagamy w organizacji imprezy, tak abyś Ty i Twoi 
goście byli zadowoleni. 
 
 
 
PARTY MIX  
 
 
tel. 696 345 752 
partymix@op.pl 
 
 
 
PARTY MIX Barmix Sieradz zajmuje się wynajmem Barmix'a Automatycznego Barmana. Barmix sam 
robi drinki, oferuje aż 7 menu alkoholowych oraz 1 bezalkoholowe. Drink jest gotowy w ciągu 12 s. 
Urządzenie dostępne jest od początku do końca imprezy. 



NAJLEPSZE FAJERWERKI  
 
ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz 
tel. 725 80 80 80, 726 90 90 90 
kontakt@najlepszefajerwerki.pl 
www.najlepszefajerwerki.pl 

Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej fajerwerków klasy 1,4G NWP oraz 
organizacji profesjonalnych pokazów pirotechnicznych. Dzięki wieloletniej współpracy z firmą Pol-
Expance firma gwarantuje najwyższą jakość usług oraz profesjonalne i pełnoprawne podejście do 
każdego zlecenia. Wykwalifikowana ekipa pirotechników sprawi, że każda uroczystość pozostanie w 
pamięci odbiorcy na długi czas. Każdy pokaz projektowany jest indywidualnie w celu zapewnienia 
pełnej satysfakcji. 

 

LIOVE from VEGEX 

Szulec 14, 62-860 Opatówek 
live@liove.pl 

www.liove.pl 
 
 
 
Liove…czyli pełnowartościowe owoce i warzywa dostępne przez cały rok! 
LIOVE Superfoods to: Healthy Smoothie - pyszne smoothie, 100% owoce liofilizowane; Healthy Musli 
- pełnoziarniste płatki owsiane Bio z owocami liofilizowanymi; Potassium Shot - dojrzały pomidor, 
źródło naturalnego potasu i witaminy C; Chrupkowe Liove- chrupiące owoce liofilizowane, idealna 
niskokaloryczna przekąska bogata w witaminy i składniki mineralne.  
Liove form Vegex powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia marki Vegex w pracy nad 
produkcją zdrowej żywności. Nasze owoce charakteryzują się dużą soczystością, a ich jakość 
kontrolowana jest na każdym etapie produkcji od upraw poprzez zbiór, magazynowanie i wysyłkę.  
 

ORTO-MEDICA 
PRZYCHODNIA LEKARSKA  
Braci Niemojowskich 4, 62-800 Kalisz  
tel. 512 217 757 
www.orto-medica.pl 
 

ORTO-MEDICA jest wielospecjalistyczną Przychodnią Lekarską. W naszej klinice czekają na Państwa 
specjaliści, którzy swe zawodowe kwalifikacje zdobywali, a obecnie potwierdzają w renomowanych 
ośrodkach w Polsce i za granicą. Nasz nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny pozwala na 
szybką i prawidłową diagnozę oraz leczenie. Mamy nadzieję, że łacińska dewiza, którą się kierujemy 
„dobro chorego najwyższym prawem” sprawdzi się również w Państwa przypadku. 



PIOTR KRUK 

Poliglota, Mówca,  
Autor książki „Język obcy w 6 miesięcy”,  
Praktyk międzynarodowego biznesu  
tel. 605 909 959 
www.piotrkruk.pl 

Trener językowy top managerów. Na bazie 15-letniego doświadczenia w międzynarodowym biznesie 
stworzył program nauki języka dla top managerów. To niezwykle skuteczny i intensywny kurs 1:1, 
dzięki któremu prezesi, dyrektorzy czy właściciele firm zaczynają mówić w języku obcym już po kilku 
dniach, a w ciągu 4 tygodni osiągają swobodę językową. 

 

AGA KRUK 
Trener Mentalny 
tel. 605 909 959  
kruk.aga@wp.pl 
www.agakruk.pl 
 
Pomaga w odzyskiwaniu energii życiowej, siły w biznesie oraz motywacji do działania: - Ludziom, 
którzy stracili codzienną energię do działania; - Kobietom, które zatraciły poczucie własnej wartości - 
- Osobom, które mają stany lękowe; - Nastolatkom przejść przez trudny okres dojrzewania  
-Kobietom po rozstaniach lub w toksycznych związkach; - Osobom po utracie bliskich  
- Ludziom biznesu w odzyskaniu energii do działania  
 

 
WEDDING DREAM IZABELA JONACHOWSKA 

Wedding Expert 
Warszawa  
tel. 22 515 46 86 
https://weddingdream.com/ 
 
 
Wedding Dream - Izabela Janachowska to kopalnia wiedzy, inspiracji i produktów ślubnych dla 
Panny Młodej, jej druhen, Pana Młodego.  
Podczas V Targów Ślubnych będziemy mieli okazję zobaczyć dwa rewelacyjne pokazy 
najpiękniejszych sukien ślubnych z kolekcji Izabela Janachowska. 
Kolekcje sukien ślubnych i wieczorowych dostępnych w Concept Store, zaprojektowane z myślą  
o Pannach Młodych w każdym rozmiarze, wpisują się w kanony światowej mody weddingowej. 
Olśniewające, majestatyczne kreacje typu księżniczka, kokieteryjne rybki, klasyczne modele o fasonie 
litery A oraz subtelne, zwiewne projekty boho to niewątpliwie największa duma Concept Store.  
 



PRZEMYSŁAW SZMAJA  
treningi personalne/dla dzieci/fizjoterapia 
 
Widok 51, 62-800 Kalisz  
tel. 721 287 772 / 508438856 
przemek-szmaja@wp.pl 
 

Studio Treningu - Skuteczny Trener to najnowocześniejszy  
kompleks usług zgromadzony w jednym miejscu wypełnionym  
ludźmi z ogromnym doświadczeniem i pasją.   
Dodatkowo posiadamy najwyższej jakości wyposażenie studia, 
 którego jeszcze Kalisz nie widział!  
Oferujemy następujące usługi:  
- Karnet Standard  
- Treningi personalne, fizjotreningi  
- Treningi personalne dla dzieci z Fizjoterapeutami oraz  
  Trenerami Personalnymi  
- Fizjoterapia (masaże relaksacyjne, sportowe i inne) oraz konsultacje  
fizjoterapeutyczne 
Postaw na Jakość, Bezpieczeństwo, Kameralność i Elitarność. 
 

 

WELL FITNESS (dawniej Fitness World) 
 
ul. 3 Maja 1 (Galeria Tęcza) 
62-800 Kalisz 
tel. 668 505 415 
https://wellfitness.pl 

 
Well Fitness - Kalisz, Galeria Tęcza jest najnowocześniejszym  
klubem fitness w Kaliszu i jedynym otwartym 24h na dobę. 

Znajdziesz nas w centrum miasta, w Galerii Tęcza.  
Od wejścia do klubu widać strefę cross wyposażoną w liny,  
worki bułgarskie i kettlebell . Sala cardio o powierzchni 300m2 
 w której znajdziesz 24 bieżnie, 16 orbitreków, 2x schody  
treningowe i airbike oraz obwód stacyjny.  
Posiadamy nowoczesną salę fitness w której najlepsi instruktorzy  
Kalisza prowadzą zajęcia. Sala wolnych ciężarów to 15 ławeczek  
oraz zestaw hantli i dużo różnorodnego sprzętu.  
W ofercie naszego klubu są treningi EMS. Obiekt z klimatyzacją.  
Posiadamy bezpłatny parking w Galerii Tęcza. 

 

 



 
SWEET HOME  
Dziecięcy Świat  
 
tel. 730 257 700 
www.sweeth.pl 
 
 
 
Nie wiesz jaki prezent sprawić dziecku Pary Młodej? Chcesz zorganizować niebanalną atrakcję dla 
dzieci na swoim weselu? Wijecie swoje wspólne gniazdko i planujecie urządzić pokoik dla dziecka 
lub zapewnić mu w przyszłości czarującą i wciągającą atrakcje w ogrodzie? SWEET HOME - Dziecięcy 
Świat przygotował dla Was szereg pomysłów i rozwiązań. Od najpiękniejszych domków ogrodowych, 
po małe wozy strażackie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie i odkryje w sobie dziecko... na nowo.  
 

 
 

LEGIONÓW 40 

62-800 Kalisz 

tel. 531 717 107 
info@legionow40.kalisz.pl 
www.legionow40.kalisz.pl 
 

 

Jest to projekt obejmujący renowację zabytkowej kamienicy wraz z budową nowego budynku 
wielorodzinnego z parkingiem podziemnym. W kamienicy powstanie nowa przestrzeń dla usług  
w parterze a na wyższych kondygnacjach przewidziane są pomieszczenia biurowe. Na tyłach działki 
powstanie nowo projektowany 4 kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z windami oraz 
tarasami na ostatniej kondygnacji. W budynku znajdują się przestronne zróźnicowane mieszkania od 
kawalerek do mieszkań 4 pokojowych. Prócz tego został zaprojektowany garaż podziemny , ze 
stanowiskami postojowymi dla mieszkańców budynku.  

 

Sqala Interior Design 
 
tel. 504 279 394 
kontakt@sqaladesign.pl 
www.sqaladesign.pl 

 

Sqala Interior Design - nowy wymiar projektowania! Kompleksowe projekty wnętrz, dopasowane do 
gustu klienta. Zaangażowanie, kreatywność, terminowość i focus na potrzeby klienta. 



 
BMW DO ŚLUBU 
 
 
Tel. 796 765 776 
https://bmwdoslubu.kalisz.pl 
 
 
 
 
 
 
 
BMW do ślubu Kalisz oferuje wynajem samochodu BMW X3 w pięknym perłowo-białym odcieniu. 
Wnętrze samochodu w całości pokrywa jasna skóra, która świetnie wygląda na ślubnych zdjęciach. 
Elegancji dodaje również oświetlenie ambientowe, podświetlenie klamek z zewnątrz oraz 
podświetlane progi. 
Samochód wynajmujemy wraz z eleganckim, punktualnym oraz sympatycznym szoferem, który jest 
do Państwa dyspozycji. 
 

 

Klasyk do Ślubu 

 
 
 
 
Tel. 601 999 923 
www.klasykdoslubu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Każda Młoda Para chce aby ich Ślub był... Niepowtarzalny... Zachwycający... Jedyny w Swoim 
Rodzaju... dlatego po części Amerykańskie Klasyki Dariusz Szymczak daje Młodej Parze wybór 
Wspaniałego i Niepowtarzalnego samochodu do Ślubu Jakim jest Mustang, Cadillac z lat 50, 60, 70, 
który na pewno wzbudzi Zachwyt u Gości Weselnych. Niepowtarzalny klimat tego auta tworzy 
przestronne wnętrze, wykończone skórą, niesamowity dźwięk silnika V8 o pojemności 6,4l. 
Obsługujemy całą Polskę. 
 


