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Exkluzívne Firemné Eventy 

Ak hľadáte pre Váš firemný event niečo viac, ako iba nenápadnú hudobnú kulisu, 

ste na správnom mieste. Michael Hopes predstavuje výnimočný hudobný projekt 
 

Michaelov hudobný program 
Okrem jedinečného hudobného zážitku sa môžete 

tešiť na modernú kombináciu klavíru, beatboxu 

a elektronických zvukov, známe medzinárodné hity 

v novom podaní alebo rôzne hudobné prekvapenia, 

ktoré Vašich hostí jednoducho nadchnú. Ako znejú 

Michaelove vlastné a prevzaté piesne? Napríklad 

takto:  

1. John Legend cover / All of me  

2. Michael Hopes / Whenever  

3. Michael Hopes / Between 2 Worlds  

 

Esso beatbox show 
Beatboxer Esso prekvapí a zabaví Vašich hostí svojou 

jedinečnou „One-Man-Show“ v ktorej budete svedkami živej 

produkcie jedného muža, ktorý zvládne naraz zastúpiť celú 

kapelu. Ako taká show vyzerá? Malú ochutnávku nájdete tu 

Hudba do tanca  
Ak hľadáte pre Vašu akciu okrem príjemnej klavírnej hudby aj 

poriadnu dávku energie, beatboxer Esso sa postará o tanečnú 

zábavu. Výherca súťaže „Beat of the Year“ vyberie ten 

správny mix skladieb a Vašich hostí rýchlo postaví na nohy 
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Trošku jazzu a dámskej energie  
Kľudnú atmosféru Vášho večera pomôže doplniť 

hudobný hosť, s ktorým si Michael zaspieva známe 

medzinárodné hity aj duety od interpretov ako Adele, 

Sam Smith, John Legend, Charlie Puth, Selena Gomez 

a mnoho ďalších. Mladá talentovaná speváčka sa 

Vám predstaví napríklad v tejto pesničke:  

1. Amy Winehouse cover / Valerie 

 

 

Hudobné hry a zábava 
Náš team vie, že každý firemný event potrebuje 

okrem dobrej hudby najmä pobaviť a ponúknuť 

hosťom niečo jedinečné. Preto sme vymysleli 

zábavné hudobné hry, ktoré oživia každú akciu 

a zapoja hostí do súťaže o zaujímavé ceny. Navyše 

takto uľahčíme prácu organizátorom, Office a HR 

manažérom a pomôžeme im vhodne vyplniť aj 

„nehudobnú“ časť akcie.  

 

 

Michaelov osobný prístup 
Väčšina hudobníkov bezprostredne po 

vystúpení odchádza. Michaelov prístup je odlišný. Ak je 

to pre Váš event vhodné, Michael sa po hlavnej časti 

programu pridá k Vašim hosťom a pri osobných 

rozhovoroch pomôže vytvoriť jedinečnú 

a nezabudnuteľnú atmosféru pre každého 

zúčastneného.  
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