
TWERKOUT Crew

Profesjonalna grupa taneczna, 
promująca program TWERKOUT 
Fitness w Polsce i na świecie.  

Założona i prowadzona przez Domi Śliwińską. 
  
           www.twerkout.pl/twerkout-crew 
           sliwinska.dominika@gmail.com  

oferta współpracy
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TWERKOUT Crew

TWERKOUT CREW   

TWERKOUT Crew to profesjonalna grupa taneczna, 
składająca się z kilkunastu tancerek pełnych pasji 
do tańca i pasji do życia.  

Swoją pozytywną energią są w stanie rozkręcić 
każde wydarzenie a wyjątkowymi choreografiami 
autorstwa założycielki i trenerki grupy - Domi 
Śliwińskiej, zachwycić widzów i oddać prawdziwe 
emocje poprzez taniec. 

Tancerki stale poszerzają swoje kompetencje  
i rozwijają umiejętności taneczne na licznych 
kursach i warsztatach.

Domi Śliwińska

Autorka, inicjatorka i prekursorka Twerkout Fitness i Twerkout Crew. 
Choreograf. Trener personalny. Dietetyk.  Wulkan pozytywnej energii. 
  
Swój warsztat taneczny szlifowała pod okiem najlepszych choreografów i 
tancerzy. Brała udział w warsztatach m.in. z: Anet Antošová , Latonya Style 
(DanceJA), Eleną Yatkiną Fraules (Russian Dancehall Queen) oraz Kimiko 
Miller Versatile (Jamaican Dancer and Choreographer). 

Specjalizuje się w pomocy osobom z różnymi problemami i historiami 
takimi jak: zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia, jedzenie 
kompulsywne. 

Oferta TWERKOUT Crew
• Oprawa taneczna wydarzeń (np. koncertów, 

pokazów mody, imprez sportowych). 

• Pokazy taneczne w klubach i na imprezach 
zamkniętych.  

• Teledyski, reklamy, spoty i filmy promocyjne.  

• Występy w telewizji. 

• Promocja marki. 

spot promocyjny TWERKOUT Crew [LINK]

https://www.youtube.com/watch?v=tE4YGWQufZs
https://www.youtube.com/watch?v=tE4YGWQufZs


LINKI

Media własne: Wybrane nagrania: 

Twerkout Crew Girls - improwizacja 

Mo Bounce - choreography by Domi 

www.twerkout.pl 

facebook.com/twerkoutcrew.official/  

instagram.com/twerkout_crew_official/ 

youtube.com/TWERKOUTPOLAND

TWERKOUT CREW   

Wybrane doświadczenie:

Oprawa taneczna wydarzeń (autorska choreografia + występ). 
Grupa ma na koncie m.in. zrealizowane pokazy podczas eventu 
Academia Gorila Fight & Reebok w strefie Reebok.  
-> [relacja foto] 

Pokazy w klubach i na imprezach zamkniętych.  
TWERKOUT Crew współpracuje stale ze znanymi warszawskimi 
klubami takimi jak: Hybrydy, Niepowiem, Remont, czy Nova Maska.  
-> [relacja video] 

Teledyski, reklamy, spoty i filmy promocyjne. 
Tancerki występują także w teledyskach, reklamach i spotach 
promocyjnych, zapewniając im wysoki poziom taneczny. 
-> [teledysk] 

Występy w telewizji. 
Grupa została dostrzeżona i doceniona przez telewizję (zarówno 
internetową i kablową), w tym dwukrotny występ w programie  
-> [„Pytanie na śniadanie”] 

Promocja marki. 
Z angażującej formy promocji za pośrednictwem influencerek - 
tancerek TWERKOUT Crew skorzystała marka @zombiedashkids czy 
@dushko.sportwear 
-> [spot promujący markę Zombie Dash Kids]

Kontakt: 
sliwinska.dominika@gmail.com 
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