
O F E R T A  W S P Ó Ł P R A C Y

O N E  M A N  S H O W



Doświadczony konferansjer mający w portfolio ponad 700. z sukcesem
poprowadzonych eventów, uroczystości i bankietów na terenie całej Polski.
Na scenie miał zaszczyt zapowiadać blisko 100 artystów i wykonawców.

Prowadził między innymi: 
• pokazy mody, 
• targi ślubne, 
• finał Miss Polski, 
• wernisaże, 
• jubileusze firm, 
• uroczystości państwowe 
• wydarzenia biznesowe 
• koncerty





Jako DJ gra podczas eleganckich przyjęć weselnych, bankietów, zabaw
sylwestrowych nie gra disco polo posiada legitymację DJ UNION jako
prezenter muzyczny oraz Licencję na oryginalne utwory muzyczne z portalu
DJ Promotion.
Prowadzi eleganckie wesela międzynarodowe na terenie całego kraju i poza
nim.
Do tej pory poprowadził uroczystości weselne dla ponad 40 narodowości, z
4 kontynentów, zarówno na terenie Polski i za granicą posługując się
językiem polskim, angielskim i niemieckim.
Miał przyjemność i zaszczyt prowadzić uroczystości w wyjątkowych
miejscach na terenie całej Polski. Między innym w Zamku w Gniewie,
Pałacu w Rzucewie, Zamek w Rekowie Górnym, Hotel Brystol w
Warszawie, Grand Hotel i Hotel Rezydent w Sopocie.



Aktualny wicemistrz Polski Wedding DJ 2020. 
 

Dwukrotny laureat Orłów Biznesu branży weselnej. 
 

Trzykrotnie otrzymał Certyfikat Honorowego Członka Polskiego
Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych jakość świadczonych usług.



Jako dziennikarz prowadził wywiady z wieloma znanymi osobami, 
miedzy innymi: 

• Czesławem Mozilem, 
• Agnieszką Rylik, 

• Marzeną Rogalską, 
• Katarzyną Pakosińską, 

• Olafem Lubaszenko, 
• Mają Sablewską, 

• Profesorem Jerzym Bralczykiem, 
• Piotrem Gąssowskim, 

• Katarzyną Bondą, 
• Cezarym Pazurą 

• Hubertem Urbańskim 
• Reni Jusis i wieloma innymi osobami. 



Jako reporter telewizyjny pracując
dla lokalnego wydawnictwa Prestiż,

przeprowadził kilkadziesiąt relacji
telewizyjnych z różnego rodzaju
wydarzeń i eventów. Prowadząc

przy tym również wywiady 
ze znanymi osobami 

ze świata kultury, biznesu i telewizji.



Jako wokalista wykonujący amerykańskie standardy jazzowe, miał okazję
uświetniać swoim recitalem uroczystości, eventy czy bale. 
Przy akompaniamencie gitary, na której gra bądź profesjonalnych
podkładów muzycznych. 
W jego repertuarze znajdą Państwo utwory takich artystów jak między
innymi: Frank Sinatra, Nat King, Elvis Presley.



Jako ekspert branży ślubnej często zapraszany jest do wypowiedzi w
mediach. 
Do tej pory jego głos był obecny w TVN24, Polsat News, Biznes 24,
Gazeta Wyborcza, Radio Złote Przeboje, Polskie Radio Szczecin oraz wiele
innych lokalnych wydawnictw.



Jako certyfikowany Mistrz Ceremonii Ślubnych prowadzi śluby
humanistyczne, symboliczne i formalne na terenie całego kraju, w języku
polskim, angielskim oraz niemieckim. 
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