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Angol fordításban az “eleven” szó csapatunk 2011–es összeállását jelzi, 
magyar értelmezésben pedig legfőbb tulajdonságunkra utal. Fiatalság, 
lendületesség és fáradhatatlanság jellemez bennünket és munkánkat 
egyaránt. Komoly szakmai tapasztalattal a hátunk mögött 2013–ban kezd-
tünk saját utazás– és rendezvényszervezésbe, mára pedig az ország egyik 
elismert szervezőcsapata lettünk. Azóta is minden energiánkat a 16–26 év 
közötti fiatal generáció igényeinek megfelelő rendezvények szervezésének 
és megvalósításának szenteljük. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
egyre magasabb igényekeiket kövessük és elvárásaiknak megfeleljünk. 
Elérésük és a velük folytatott hatékony kommunikáció mesterei lettünk 
az elmúlt években. Országos hálózatunkkal évente több száz rendezvény 
sikeres megvalósulásához járulunk hozzá. Külföldre szervezett party–uta-
zásaink egyedülálló minőséget képviselnek az utaztatás piacán és télen–
nyáron egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Engedd meg, hogy a 
következőkben röviden bemutassuk mivel is foglalkozunk, bízva benne, 
hogy hamarosan téged is vendégeink, avagy partnereink között tudhatunk!

országos Hálózatunk

30 város, 
300 promóter

Baja | Balatonlelle | Békéscsaba | Budapest | Csongrád | Debrecen | Eger | Győr | Gyula | Kaposvár | Kecskemét | 
Keszthely |Kiskunfélegyháza  | Kőszeg | Miskolc | Mór | Mosonmagyaróvár | Nyíregyháza | Pécs | Siófok | Sopron | 

Szeged | Székesfehérvár | Szentes | Szolnok | Szombathely | Tapolca | Tata/Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg



Party Sítábor

Party-nyaralásunk desztinációja Sunny Beach, Bulgária leghíresebb 
tengerparti üdülőközpontja. A balkáni térségben található ország és 
annak csodálatos fekete-tengeri partszakasza már évek óta lenyűgözi 
a magyar fiatalokat. Az éjjel-nappal nyüzsgő beach bárok, klubbok, 
valamint a legváltozatosabb kultúrális-, és sportprogramok egész 
napos kikapcsolódást nyújtanak 7 nappalon és 7 éjszakán keresztül. 
10 év tapasztalattal  és 10 táborral a hátunk mögött a desztináció  
legnagyobb magyarországi party-utazászervezői vagyunk, a No Signal  

Beach pedig az ország legnépszerűbb külföldi party-nyaralása.

A 2019-ben debütáló legújabb sítáborunkat Szlovákiába, Jasnára a Magas-Tátrába 
szervezzük, mindössze 4 órára Budapesttől. Chopok minőségi síterepe széleskörű 
szolgáltatásokkal és olcsó szlovák árakkal várja az ideérkezőket.. A SnowJoy sítá-
bor különlegessége, hogy szállásunk közvetlenül a Tatralandia Aquapark mellett 
található, mely az alapszolágltatásain felül prémium wellness részleggel, termálvi-
zes külső-belső medencékkel, de még szörfszimulátorral rendelkezik. Az éjszakai 
tematikus bulikat zártkörűen, neves fellépőkkel szervezzük a SnowJoy utasainak.

A No Signal az ország elsőszámú, Egyetemista Party Sítábora. Az immár 3 éve Ausztriába költözött rendezvény elsősorban a fel-
sőoktatásban tanuló diákoknak és barátaiknak nyújt teljeskörű kikapcsolódást,közvetlenül a vizsgaidőszakot követően. A No Signal 
megfizethető ára, és híresen jó hangulata miatt évek óta egyre népszerűbb már a végzős középiskolások körében is. Hatalmas 
bulikat, kényelmes szállásokat, félpanziós ellátást, ingyenes wellness-, és sport programot, valamint ingyenes kezdő sífelszerelést 

és oktatást kínálva a No Signal Party Sítábor a legjobb ár-érték arányt biztosító, minőségi sítábor immár 6. éve.

utazás
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Debrecenből induló saját partysorozatunk az évek 
alatt az Eleven Events Kelet-magyarországi ékkö-
ve, és egyben a regió meghatározó szereplője lett. 
A kisebb szalagavató buliktól kezdve a teltházas 
Debreceni Főnix Csarnokban szervezett rendez-

vényekig mindenütt megállja a helyét. 

Az ország legszínesebb nyári rendezvény-
sorozatát, a hindu tavaszköszöntő ünnep, 
a Holi ihletette. A Color Festival, avagy a 
színek fesztiválja egész napos, vegyesen 
élőzenés és DJ produkciós szabadtéri ren-
dezvény. A Color Show a naplementében 

kezdődik, a bulik hajnalig tartanak.

A modern led technológiák, és led eszközök 
egyre szélesebb körben nyújtanak szórakozá-
si, és szórakoztatási lehetőségeket. Az Eleven 
Events csapata évről-évre megújuló látvá-
nyos, ötletes és meghökkentő megoldásokkal  
kápráztatjuk el a Led Lights partik közönségét.

Sosem túl korai elkezdeni a megfelelő party-kultúra 
építését a fiatalok körében. A középiskolába érkező 
“gólyák” tiszteletlére szervezett tinibulik elsődleges 
célja, hogy kultúrált, minőségi és biztonságos szóra-
koztatással jó példát, és helyes irányt mutassunk az 

új generációknak.

Siófok legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a 
Siófok Plázson, már harmadik alkalommal aratott 
osztatlan sikert We Love Balaton. A balatoni nyár 
kiemelt rendezvénye fesztivállá nőtte ki magát, így 
2018 nyarán már 3 helyszínen, 33 fellépővel, 9 órás 

műsort szolgáltattunk közönségünknek.

A 6 éves múlttal rendelkező,“Magic Friday” partyso-
rozat átalakult. Immár nem csak péntekenként, és 
korántsem csak egy zenei stílusban szórakoztatja 
közönségét, így a név változott. Ám a kihívóan csinos 
Magic Hostess Team továbbra is egyediséget ad a 

Nyugat-magyarországi partyéletnek. 



A 2017/18-as szezonban immár sorban 4. éve az ország legnagyobb szalagavató afterparty sorozata let a Last Night. Ez a buli nem más, mint  
az érettségi előtti utolsó teljesen felszabadult éjszaka. Egy felejthetetlen buli a bál után, melyen minden végzős és velük együtt az iskola legtöbb 
diákja részt vesz. Rendezvénysorozatunk 7 éve indult útjára, és csak az elmúlt szezonban 136 alkalommal, 26 városban került megrendezésre 
országszerte. Csak ebben a szezonban több mint 60.000 vendége volt a Last Night rendezvényeinek.
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Városi 
rendezvények

reklám-
ügynökség

AMIRE MÉG BÜSZKÉK VAGYUNK

Rendezvényszervezőként egyre több városi ren-
dezvény szervezésére kapunk lehetőséget ön-
kormányzatoktól. Ezek közé tartozik az ország 
legnagyobb gyereknapja Szombathelyen, avagy 
az ország egyik leghíresebb bornapjának, a Móri 
Bornapok party arénájának teljes programja is.

Az Eleven Events szervezi, és menedzseli többek  
között a Fütyülős Student Brand Manager Programját, 

a Zwack Zrt. megbízásából.

Red 7 Media néven saját marketingügynökséget 
indítottunk 2018-ban, mely saját termékportfóliónk 
kiszolgálása mellett teljeskörű marketing szolgál-
tatást nyújt külsős partnerek számára. Legnagyobb 
erősségünk a Social Media marketing, illetve a saját 

influencerekből álló csapatunk.

Ügynökségi 
munkáink

nosignalcamp




