
 
 

Добре дошли при Emanuelle Stars Club

Открийте нощния живот за развлечение с Emanuelle 
Stars Club, организация на събития със стил и 
динамика. 

Не ни е достатъчно само да желаем... 

....ние желаем нашите партньори да бъдат с нашите 
услуги повече от доволни. 

Повечето са дребнавите неща в работния ден, които 
ни правят работата по-трудна, но ние ще ви я 
направим по-лесна. Затова за нас обслужването на 
клиенти, както и техните интереси, са специално важни. 
Едновременно успяваме да внасяме и уважение, и 
респект  в партньорството с вас.  

Необичайното прави екстравагантността 

В нашето общество се организират безбройни 
мероприятия и публиката не знае често накъде да се 
ориентира.  Затова залагаме изключително много на 
взаимната работа с Вас относно рекламата, както и за 
пърформънса и декорацията ( ако желаете ), за да 
бъдат те перфектно изработени за града и 
помещението.  Защото само на този, който излиза от 
рамката на баналното, му обръщат внимание и остава 
в паметта на хората. 

Трансперантността  помага за нашия поглед към 
нещата 

Emanuelle Stars Club е основан през 1999 г. в гр. 
Вупертал, Германия. Идеята се базира върху 
представянето на събития с еротичен вид , но в които 
блясъкът и чарът играят  съществена  роля. На нас ни 
е ясно, че публиката иска да бъде разглезена, това го 
постигаме не само музикално и светлинно, но и също с 
помощта на кулинарни творения, при които нашите 
гости са много често приятно изненадани. 

Естествено, че не се ограничаваме само с тези видове  
мероприятия. Нашите много качествени 
представления в чужбина и страната ни дадоха 
допълнително знание и опит, но и богат спектър на 
възможности, свързани с шоу-акт и пърформънс. Това 
не може да се каже с малко думи, с удоволствие ще Ви 
информираме лично с един незадължителен разговор. 

Отвъд това работим с компетентни агенции в областта 
на рекламата, декорацията и шоу-актовете. 

Така винаги сме  в крачка с последните постижения в 
тази област. 

Но това не ни стига, защото зад името Emanuelle Stars 
Club се крие също и едно тон-студио със собствено 
име  Guard-Studio. Тук предимно се правят  записи за 
Emanuelle Stars CD’s.   

 


