
                   

   

              
      DJ WODZIREJ KONFERANSJER - OBSŁUGA IMPREZ. 

       
OFERTA: 

Dziękuję za zainteresowanie się ofertą DJ NOVY.Zajmuje się obsługą 
muzyczną ,wszelkich imprez rozrywkowych,integracyjnych, 
plenerowych,bankietów,przyjęć weselnych,poprawin,urodzin,18-stek, itp.
Moim głównym celem jest zadowolenie klienta więc cały wysiłek 
poświęcam temu aby moje usługi świadczone były na najwyższym poziomie! 
Dokładam wszelkich starań aby organizowane imprezy spełniały Państwa oczekiwania, 
bez względu na to czy to będzie mała zabawa w gronie najbliższych,czy duży 
ewent.Łącząc pasje,hobby,miłość do muzyki a także profesjonalny sprzęt,z powodzeniem 
dbam o szampańską zabawę moich klientów a waszych gości.
Państwa imprezę poprowadzi Dj Wodzirej/Konferansjer. Mój profesjonalizm, charyzma, 
miłość do muzyki sprawiają iż od samego początku potrafię zintegrować wszystkich 
uczestników i wprowadzić ich we wspaniały nastrój.Bardzo szczegółowo dobieram 
repertuar muzyczny, na bieżąco obserwując preferencje gości.Oddaję do Państwa 
dyspozycji tysiące niezapomnianych utworów,począwszy od lat'60, po współczesne hity z 
list przebojów,oczywiście wszystkie gatunki muzyczne. Na życzenie prowadzę również 
konkursy i zabawy. 
Proponuję Państwu najwyższą jakość, promocyjne ceny i indywidualne podejście do 
każdego eventu bez względu na jego wielkość, charakter czy budżet. 
Posiadam profesjonalny sprzęt do odtwarzania muzyki, nagłośnienie, oświetlenie, efekty 
dyskotekowe, 
a także efekty specjalne, m.in. kolorowe lasery, sztuczny dym,dym ciężki,podświetlane 
napisy,banery itp.Które uatrakcyjnią Państwa 
event i pozostawią niesamowite wspomnienia. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z 
moją ofertą,nie będą mieli Państwo wątpliwości, iż stanowię odpowiednie rozwiązanie 
na Państwa wydażenie. 



Dla stałych klientów oferuje atrakcyjne promocję i rabaty. Poniżej prezentuje 
przykładowy zestaw sprzętu. 

NAGŁOŚNIENIE:

Kolumny aktywne na statywach.
- Moc szczytowa:1400W x2
- Moc RMS:350W x2 
- Moc wzmacniaczy: Class D 300W + Class AB 50W.
- Kolumny PD415A marki Power Dynamics, w których zastosowano podwójny 
wzmacniacz, charakteryzują się profesjonalnym dźwiękiem i wysoką jakością wykonania. 
Dzięki wbudowanemu odbiornikowi bluetooth mogę bezprzewodowo połączyć się z 
urządzeniem zewnętrznym takim jak smartphone, laptop czy tablet. 
Kolumny są polecane do zastosowań w klubach,na scenach,salach 
wykładowych,weselnych,itp. 

KONTROLER: 
- Numark NV II jedyny kontroler,który posiada wyświetlacze 4,3" 

MIKROFON:
- DNA VM – VOCAL SET
To wysokiej jakości bezprzewodowy system mikrofonowy oparty na technologii cyfrowej. 
Zestaw składa się z odbiornika UHF oraz mikrofonu.
Idealnie sprawdza się podczas koncertów i występów na żywo, eventów,jak i na 
weselach,czy w klubach z karaoke. 

OŚWIETLENIE I EFEKTY:

RUCHOME GŁOWY:
- 4x Light4me Mini Spot 60 MKIII 
LASERY: 
- (x1) LIGHT4ME LASER RG Double 200mW Geometric, 
STROBOSKOP:
- Ibiza Strobe80LED - to stroboskop wyposażony w cztery lampy LED po 20W 
EFEKTY DISCO:
- 12 Par Led plus
- 4xPar Led do podświetlania konstrukcji pod ruchome głowy. 
EFEKTY SPECJALNE:
- wytwornica dymu 1500w (x1)
- wytwornica dymu ciężkiego na pierwszy taniec.
- podświetlany napis LOVE
- podświetlany napis(ręcznie pisany) MIŁOŚĆ z sercem 
- podświetlane cyfry 18
- rozkładany baner urodzinowy z balonami (18)



- czerwony dywan.

Dlaczego warto wybrać DJ na:
- dancingi
- rocznice
- bale andrzejkowe
- bale sylwestrowe
- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- imprezy plenerowe
- 18-stki
- wesela
- poprawiny
- urodziny.
Odpowiedź jest prosta ponieważ: DJ gra utwory wykonane w oryginale bez fałszowania i 
niedopracowanych przeróbek.
W większości zagra każdy utwór jaki sobie dana osoba zamówi. Nie robi sobie przerw 
dłuższych niż granie.Co najważniejsze gra sam co się wiąże z kosztami i jest tańszy niż 4 
osobowa orkiestra. 
Dziękuje za uwagę i zapraszam do korzystania z moich usług oraz do obserwowania i 
polubienia mojego profilu na facebooku: 
@DJ NOVY
oraz na 
https://wedding.pl/dj-na-wesele/dj-novy. 

Pozdrawiam serdecznie Marcin 
510-941-036


