Oferta Weselna DJ Bzyk
Witam. Mam imię Grzegorz. Z branżą muzyczną złączony jestem
już od 7 lat. Jestem młodą, energiczną osobą, która na każdym przyjęciu
zostawia całe swoje serce i daje z siebie maksimum, po to, aby wszyscy
wyszli zadowoleni i uśmiechnięci, a w szczególności Młoda Para. Rynek
jest bardzo obszerny, wybór ogromny, a ja staram się być oryginalny,
zawsze profesjonalny i przede wszystkim nie górować cen. Posiadam
profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie, mikrofony bezprzewodowe i
całą otoczkę, która wygląda schludnie i estetycznie, a przede wszystkim
profesjonalnie.
Oferuję:
● obsługa muzyczna i wodzirejska całego wesela od wejścia, przez
wszystkie ważne momenty, aż do pożegnania
● obsługa oświetleniowa (profesjonalne oświetlenie, które sprosta
najbardziej wymagającym)
● profesjonalne nagłośnienie estradowe, które spokojnie radzi sobie
w plenerach jak i na salach weselnych, mikrofony bezprzewodowe i
wytwornice dymu
● konkursy, zabawy integracyjne dla wszystkich gości (listę zabaw i
konkursów mogę podesłać w dodatkowym pliku w przypadku
zainteresowania usługą prowadzenia Wesela)
● naukę różnych tańców dla wszystkich gości jak i specjalny blok
przeznaczony dla dzieci
● indywidualne podejście do oczekiwań wobec prowadzenia Wesela
● pomoc na każdym etapie przygotowań do najważniejszego dnia w
Waszym życiu
Gram Wesela jednodniowe i dwudniowe, a ceny na dzień dzisiejszy
wahają się w zależności od długości trwania przyjęcia weselnego. Zatem
ceny wahają w przedziale :
Wesele jednodniowe : 2200 złotych - 2700 złotych
Wesele dwudniowe : 3000 złotych - 3500 złotych
Cena ustalana jest indywidualnie podczas ustalania czasu trwania
Wesela, przy podpisywaniu umowy.

Koszt zależny jest od długości trwania wesela jak i indywidualnych
wymagań. Cenę ustalamy indywidualnie dla każdego przyjęcia
weselnego.
Wesele zawsze prowadzone jest w taki sposób, aby każdy znalazł
coś dla siebie. Gram spontanicznie, nie układam szczegółowych planów,
ze względu na to, że one nie wychodzą nigdy na dobre, ponieważ każde
wesele to sprawa indywidualna. Dzięki doświadczeniu dostosowuje się
do wydarzeń w trakcie trwania przyjęcia. Gram każdą muzykę, przy której
tylko można potupać nóżką, począwszy od lat 60, 70, 80, 90 po muzykę
współczesną, nie pomijając oczywiście muzyki Disco i Dance.
Możliwość prowadzenie Wesela przez 2 osoby z dodatkowym
saksofonem i gitarą oraz dekoracją sali światłami scenicznymi.
Wesele jednodniowe : 4000 złotych - 5000 złotych
Wesele dwudniowe : 5200 złotych - 6200 złotych
Mam nadzieję, że moja oferta sprosta Państwa oczekiwaniom.
Oczywiście to tylko program, który może być u Państwa na weselu,
jednak wszystko ustalamy indywidualnie, na spotkaniu podczas
podpisania umowy, a później krótko przed weselem ustalamy szczegóły.
W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem portalu wedding.pl,
lub stronę na Fecebook’u : https://www.facebook.com/deejaybzyk/ lub
telefonicznie pod numerem 507368178.
Współpracuje również z innymi firmami, które oferują :
●
●
●
●
●

Fotobudka / Foto Lustra
Fotograf
Auto do Ślubu
Animator
Fontanna czekoladowa / alkoholowa
W Pakiecie możliwość negocjacji ceny.
Pozdrawiam i Zapraszam do współpracy.

DJ Bzyk :)

