
Witam serdecznie,  

 

Bardzo dziękuję za wstępne zainteresowanie :) 

Termin mam wolny, więc pozwalam sobie przesłać parę słów o mnie i ofertę 

 

Do tego przesyłam linki do filmów/zdjęć oraz załączniki w których znajdziecie Państwo przykładowe 

utwory, proponowane zestawienie sprzętu (nagłośnienie i oświetlenie) oraz przykładowy scenariusz 

wesela wraz z zabawami 

 

 

Wybierając mnie, wybierają państwo osobę która spędziła ponad dekadę na bawieniu ludzi. 

Uwielbiam to co robię i od paru lat ofertę grania w klubach rozszerzyłem na eventy i przyjęcia 

weselne. 

 

Co do prowadzenia - podczas spotkania ustalamy mój zakres ingerencji w zabawę. Czy ograniczać do 

"animowania" tańca, zachęcania do niego (poprzez dedykację, nawet wymyślone, ale trafiające np. 

do poszczególnych grup gości - znajomi ze studiów itp...) czy prowadzić jak największą ilość zabaw (w 

zależności oczywiście od zaangażowania i chęci gości) 

 

Doświadczenie zdobyte na weselach, pozwala mi bawić ludzi, nie krępując nikogo. Wiele z tych 

pomysłów mogę Państwu opisać podczas dalszego ustalania szczegółów - tak żeby Państwo nabrali 

przekonania, że jestem osobą z którą mogą Państwo planować przyjęcie 

 

Co do muzyki - to łączenie dwóch, a czasem nawet czterech pokoleń gości, nie należy do 

najłatwiejszych, ale na spotkaniu ustalamy, rodzaj muzyki dopuszczonej przez parę młodą, czy to bez 

ograniczeń, czy z małą, bądź żadną ilością muzyki "swojskiej". Do tego utworzenie "czarnej" i "białej 

listy" utworów - daje mi wyznacznik w JAKICH klimatach powinienem się obracać. Dokładając do tego 

moje doświadczenie, wyczucie gości i intuicje - tworzę klimat w którym wszyscy czują się zaproszeni 

do zabawy 

Dodatkowo wiedząc jakim trudnym wyborem jest DJ na wesele polecam cały szereg opinii na mój 

temat zamieszczonych pod adresem :  

 

https://www.weselezklasa.pl/nowoczesnewesele/ 

 

Oferta 

 

Cena podstawowa obejmująca: 

 

prowadzenie wszystkich elementów uroczystości (również po angielsku) 

        oczywiście zakres poniższych jest do ustalenia w zależności od Państwa zamysłu wesela 

przywitanie 

toasty 

pierwszy taniec 

podziękowania dla gości dla rodziców 



uroczysty wjazd tortu 

oczepiny    

zabawy 

animacje 

karaoke 

           oprawa muzyczna 

        podczas, ewentualnego, późniejszego, uzupełniania repertuaru mogę sugerować 

gatunki, lata oraz poszczególne przeboje 

  

nagłośnienie 

          sprawdzone i wystarczające do przyjęć do 200 osób 

 

 

Oświetlenie - najnowsze światła (rok 2016/2017) dobierane po konsultacjach z fotografami - 

tak, żeby Państwa wieczór przebiegał i mógł być udokumentowany w wymarzony sposób. 

Wystarczające dla sal do 200m2 i przyjęć do 200 osób - chyba że specyfika obiektu wymusza 

pewien sposób doświetlenia (np. mało elementów białych, duża ilość okien, garden party) 

 

 

koszt za przyjęcie - bez ograniczeń czasowych - z dojazdem  

2 000 – pakiet podstawowy  

Prowadzenie wesela (zabawy, animacje bez ograniczeń) 

Piękny biały stół DJski – żadnych parawanów - estetycznie i elegancko 

Podstawowe nagłośnienie – do 40 osób 

Oświetlenie  

         2 dynamiczne głowy 

         8 punktów LED - do wyboru na dancefloorze lub dekoracyjnie) 

  

2 500 – pakiet średni - 4 rozszerzenia do wyboru z poniższych 

      jeden pakiet oświetlenia parkietu (2 głowy, 8 punktów LED - do wyboru na dancefloorze 

lub dekoracyjnie) 

      drugi pakiet oświetlenia parkietu (2 głowy, 8 punktów LED - do wyboru na dancefloorze 

lub dekoracyjnie) 

      trzeci pakiet oświetlenia parkietu (2 głowy, 8 punktów LED - do wyboru na dancefloorze 

lub dekoracyjnie) 

      dym – lekka mgła 

      wytwornice baniek 

      dodatkowe doświetlenie sali restauracyjnej 16 belek metrowych LED lub 8 punktów 

TRIPAR LED 



 rzutnik z ekranem (150 x 200) podziękowania dla rodziców, zabawy, jako element 

dekoracji 

      dodatkowe nagłośnienie (ślub / ogród / inne sale) 

      gadżety do zabawy/animacji (80 elementów) 

          Napis LOVE (130 centymetrowe litery – jako ozdobna na sali lub w plenerze)  

3 000 – pakiet maksymalny wszystkie powyższe 

  

 

Dodatkowo w ramach promocji, jeżeli Państwo zdecydujecie się współpracować ze mną w ciągu 

najbliższych dwóch tygodni - proponuje promocję: pakiet maksymalny w cenie średniego  

 

Proponowane: 

 

a/dodatkowa osoba do prowadzenia zabaw przy weselach powyżej 150 osób lub 

dwujęzycznych z ogromną ilością zabaw (600 zł) 

b/instrumentaliści na weselu - saksofon, skrzypaczka od 18-3 w nocy ok. 1000 zł 

c/barman - cała noc - pakiet podstawowy (10 drinków - opartych na gin, rum, wódka – całość 

materiałów, szkła wliczone) do ustalenia 

d/fotobudka - czas i cena do ustalenia 

e/ciężki dym – taniec w chmurze oraz przy uatrakcyjnienia wjazdu tortu 

f/ dodatkowe doświetlenie z zewnątrz budynku (5 punktów o łącznej mocy odpowiadającej 

3000W) 

 

 

Jeszcze raz wspomnę o załącznikach: przesyłam propozycje utworów i zabaw (proszę je traktować 

tylko jako propozycje - do edycji)  

oraz 

zestawienie sprzętu - proponowanego, ale nie zawsze - jest możliwość/potrzeba zainstalowania 

całego 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Dawid Sobczyk 

https://www.youtube.com/channel/UCV-SRZerrdLOOy_EyefN9_g/playlists?app=desktop 

www.NowoczesneWesele.net 

www.facebook.com/pages/DJ-na-Wesele-Krak%C3%B3w/520123928007629?ref=hl 

601-802-352 
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