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SHINE 
SHINE to nowoczesny i przestronny 
klub w samym sercu Rzeszowa. 
Wyznaczamy trendy i dążymy do tego, 
by być w czołówce polskiej sceny klubowej.

Nie boimy się wyzwań -  zapraszamy 
do nas największe gwiazdy klubowej 
muzyki z Polski i zagranicy.



MARKA
Po sukcesie SHINE w Lublinie i Krakowie postanowiliśmy zaprezentować nową jakość clubbingu również mieszkańcom 
Rzeszowa. Huczne 3-dniowe otwarcie w kwietniu 2015 roku zapoczątkowało serię cotygodniowych eventów, których 
popularność udowodniła, jak silną marką jesteśmy.



CO NAS WYRÓŻNIA 
NA TLE KONKURENCJI

- Nowoczesny i elegancki wygląd
- 3 rodzaje muzyki na 3 niezależnych scenach  - MAIN, GOLD i WHITE
- Osobna sala Silver z dużymi lożami i bogato wyposażonym barem
- Najwyższej jakości nagłośnienie i widowiskowe efekty świetlne



MAIN
Największy parkiet w klubie SHINE to miejsce przygotowane na 
imprezy dużego formatu. To właśnie na tej sali gościliśmy czołowych 
przedstawicieli muzyki klubowej. 
Sala MAIN posiada 2 antresole, loże mieszczące łącznie nawet 60 osób 
i bogato wyposażony bar.



GOLD
Sala dla osób,  które od muzyki klubowej preferują 
zabawę przy spokojniejszych klimatach. 
Na Sali znajdują się loże mieszczące do 50 osób 
i niezależny bar.



SILVER
Sala Silver to miejsce dla wszystkich, 
którzy chcą odpocząć od decybeli 
pochodzących z sąsiedzkich sal. 
Przestrzeń zagospodarowaliśmy 
w taki sposób, by zapewnić 
prywatność i niezależność osób 
rezerwujących lożę. 



ATRAKCJE 
W naszym klubie gościły już znane polskie gwiazdy, zarówno ze 
sceny klubowej, jak i z szeroko pojętej popkultury. Lubimy rozmach, 
dlatego też stawiamy na imprezy pełne dodatkowych atrakcji. Nasza 
oferta wzbogaci każdą imprezę!

Akrobatki, Tancerki Ledowe, Transformers LED, Robot Show, Robot 
G-point, Pole Dance, Pałeczki LED, Live Acts, Hostessy



ORGANIZACJA 
IMPREZ
Czujesz, że nasz klub to przestrzeń idealna na 
Twój event firmowy? Wynajęcie całego klubu 
na zamkniętą, biznesową imprezę czy może 
okolicznościowy bankiet na jednej z sal? 
Skontaktuj się z nami – wspólnie zdecydujemy, 
jak najlepiej zorganizować Twoje wydarzenie. 
Zapewniamy również catering i obsługę 
hostess. Tak, by Twoi goście poczuli się 
wyjątkowo.



CATERING
W naszej ofercie oferujemy profesjonalny catering! Zadbaj o swoich gości dzięki drobnym przekąskom będącym idealnym 
dodatkiem do każdej imprezy. Jesteśmy do Twojej dyspozycji – doradzimy i wspólnie ustalimy zestaw przekąsek idealnie 
dopasowany do okoliczności. Nie zapominamy też o mniejszych grupach – obsługujemy także pojedyncze stoliki na każdym 
organizowanym w naszym klubie wydarzeniu.



Kontakt
www.rzeszow.shineclub.com.pl

 rzeszow@shineclub.com.pl
+48 500 143 936


