
OFERTA WESELNA



Nazywam się  

Marek 
Wojciechowski  

i od wielu lat zajmuję się profesjonalną 

obsługą muzyczną wesel, bali, studniówek, 

imprez firmowych. 

Muzyka to moja pasja, którą na codzień 

realizuję pracując jako instruktor muzyczny 

w Centrum Kultury.   
Ukończyłem wydziały animacji na UMCS 

oraz edukacji muzycznej na Akademii 

Świętokrzyskiej. Dzięki mojemu 

wieloletniemu doświadczeniu potrafię wczuć 

się w bawiących i skutecznie poruszać ich 

serca!



Od czego zacząć?
Ślub i wesele będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w Waszym 

życiu, warto aby dobrze zapadło w pamięć Wam i zaproszonym 

gościom.

We wszystkich tych kwestiach służę radą.  
Moje 20 letnie doświadczenie w realizacji imprez pozwoliło mi 

zbudować bazę lokali i firm, którą są warte polecenia.

• Lokal 

• Fotograf i kamerzysta 

• Muzyka 

• Zabawy weselne



Od wielu lat stale powiększam swoją kolekcję płyt. Posiadam szeroki repertuar 

oryginalnych utworów od lat 60-tych do najnowszych hitów. Takie zestawienie 

pozawala dobierać mi muzykę zależnie od klimatu i przebiegu wesela, dzięki czemu 

zarówno młodsi, jak i starsi goście, z pewnością będą usatysfakcjonowani.

Muzyka



Zabawy weselne
Ponadto nie ograniczam się jedynie do 

przygotowania muzyki – prowadzę też 

rozmaite zabawy integracyjne,  a 

oczepiny są innowacyjne, gustowne i 

przeprowadzone ze smakiem 

 

Dodatkową atrakcją wesela będzie 

fantastyczny system oświetlenia, laserów 

i innych efektów, które zawsze dobieram 

odpowiednio do stylu zabawy oraz 

architektury weselnej sali.



3000zł
Pełne doractwo w sprawach weselnych 

Profesjonalna obsługa muzyczna 

Oczepiny oraz zabawy integracyjne 

Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie 

Transport do 100km

WESELE JEDNODNIOWE

+1300zł

Dodatkowe konkursy 

Zabawy integracyjne  

Karaoke

POPRAWINY

MUZYK NA ŻYWO
Błogosławieństwo 

Wyprowadzenie z domu 

Biesiada z akordeonem 

Utwory grane i śpiewane na żywo

+300zł

MUZYK NA ŻYWO

Błogosławieństwo 

Wyprowadzenie z domu 

Biesiada z akordeonem 

Utwory grane i śpiewane na żywo

+300zł

MUZYK NA ŻYWO
Błogosławieństwo 

Wyprowadzenie z domu 

Biesiada z akordeonem 

Utwory grane i śpiewane na żywo

+300zł

DEKOROWANIE ŚWIATŁEM

Iluminacje świetlne dostosowane do 

klimatu uroczystości, wielkości sali 

oraz liczby osób

od 500zł do 2000zł



Zadzwoń po 
szczegóły
Do każdego wesela podchodzę bardzo 

indywidualnie. Rozmowa z 

pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości.

https://djmarko.pl
Strona WWW

601 993 753
Numer telefonu

biuro@djmarko.pl
Adres email

https://djmarko.pl
mailto:biuro@djmarko.pl

