
NASZA OFERTA WESELNA „Dla Ciebie”: 
 

Jest mi niezmiernie miło, iż mogę przedstawić Państwu ofertę INSPIRATIONS Trainings & Events  w zakresie 
obsługi nagłośnieniowo-oświetleniowej oraz „wodzirejskiej”. Z uwagi na korzystne opcje rabatowe pozwolę 
sobie również załączyć ofertę w zakresie foto-video, być może zdecydują się Państwo skorzystać z możliwości 
obniżenia ceny. 
Termin jest wolny i z przyjemnością go dla Państwa zarezerwuję. 
Postaram się dopasować jak najpełniej do Państwa oczekiwań w zakresie repertuaru oraz przebiegu wesela jak 
również pracy obsługi foto-video. 
 
Oto oferta all inclusive: 
- prowadzenie imprezy: emisja muzyki, prowadzenie zabaw i konkursów weselnych dla gości – w dowolnej ilości, 
zagrzewanie i motywowanie do zabawy – pełna oprawa djska i wodzirejska 
- pełne nagłośnienie wraz ze sprzętem umożliwiającym użycie wszelkich nośników dźwięku 
- kolorowe oświetlenie sali/efekty świetlne wraz z efektami dymnymi 
- specjalnie przygotowana muzyka na poszczególne elementy imprezy (jeśli będą takowe) 
- wpływ na emitowany repertuar muzyczny 
- repertuar muzyczny od klasyki po nowości 
- pomysły na przebieg poszczególnych elementów wesela 
- pomysły a zabawne nagrody konkursowe 
- doradztwo w zakresie sytuacji nietypowych na weselu 
 
Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego (605125735) albo osobistego. 
Chętnie poznam Państwa oczekiwania aby móc zaproponować najciekawszy dla Państwa scenariusz. 
 
MUZYKA: 
- staram się aby żaden styl nie zdominował uroczystości 
- disco polo - jeśli klient sobie życzy i gościom się podoba to oczywiście mam wszystkie utwory z tego zakresu a 
jeśli czegoś nie mam to - jest internet mobilny 
- zagraniczne utwory dance, disco itp. 
- gram muzykę od mniej więcej lat 60 do dzisiaj - oczywiście im nowsza muzyka tym zasoby bogatsze - siłą rzeczy 
- żadnej muzyki się nie boję i żadnej nie unikam gdy trzeba - bywały już najróżniejsze wesela i czasami muzyka 
rockowa okazała się hitem a czasami radiowe nowości POP 
- dużo lat 70, 80, 90, jakieś tzw. rock & rolle itp, również się znajdą 
- gram utwory od Jantar przez Krawczyka do Kayah i Bregovic, Enej i inne umownie nazwane muzyką etniczną 
- nowości z radia - również jeśli się sprawdzają w danym towarzystwie 
- szlagiery polskiej muzyki rozrywkowej od "Przetańczyć z Tobą chce" przez "Zabiorę Cię" do współczesnych 
kawałków 
- generalnie mogę zapewnić, że niczego nie zabraknie, no może najmniejszy udział mają nagrania emitowane 
w stacji telewizyjnej TVS (współczesne śląskie szlagiery, M. Kalaga, Teresa Werner itp.) - aczkolwiek jeśli klient 
sobie zażyczy to oczywiście przygotowuję się i pod tym kontem 
- repertuar światowy - przeobszerny - i Michael Jackson, i Whitney Houston, Gloria Estefan, Tina Turner, Justin 

Timberlake i Jennifer Lopez, itd. etc. - musiałbym książkę napisać aby to odpowiednio opisać . Ale to jest 
nie do opisania - bo ilość i szerokość światowej muzyki rozrywkowej są przeogromne. 
- generalnie chodzi o to aby było tanecznie i wesoło, możemy wspólnie ustalić główne granice repertuaru 
 
RABATY: 

1. Wariant „Standard” 

Z racji szerokości zamówienia – niezależnie od wariantu , który Państwo wybiorą oferujemy poprawiny w 
cenie 500 zł. podczas gdy ta cena zarezerwowana jest wyłącznie dla pakietu „VIP”. Zrezygnuję też ze swoich 
kosztów dojazdu, uwzględnię jedynie koszty dojazdu FOTOGRAFA i KAMERZYSTY. OFERTA zakład, iż koszty 
mojego zakwaterowania z wesela na poprawiny  będą po Państwa stronie. 
 
Jeśli zakupiliby Państwo 2 usługi w wariancie „STANDARD” czyli DJ + FOTO/Video, rabat wyniósłby: 



DJ: 1600-50=1550    i 
FOTO: 1700-100=1600 
lub 
VIDEO: 2300-100=2200 
Jeśli zakupiliby Państwo 3 usługi w wariancie „STANDARD”  czyli DJ + FOTO+ Video, rabat wyniósłby: 
DJ: 1600-100=1500 
FOTO: 1700-200=1500 
Video: 2300-200=2100 
 
KOSZTY DOJAZDU FOTOGRAFA i KAMERZYSTY, które należy doliczyć to: Tabela nr 2 w pliku „PAKIETY DJ 2020-
2021” 
 
SUMA KOSZTÓW PRZY ZAKUPIE 3 usług w tym DJ-a w wariancie „STANDARD” to: 5100 zł. 
 

2. Wariant „VIP” 

USŁUGI FOTO-Video – jest tak samo więc już tego nie piszę, zmienia się sytuacja z DJ. 
DJ w wariancie „VIP”: 2900 (z poprawinami)-100 RABATU = 2800 zł. 
 
SUMA KOSZTÓW za 3 Usługi w wariancie „VIP”: 6300 zł.  KOSZTY DOJAZDÓW – tabela na końcu oraz 
szczegółowo opisane w załączniku: „Pakiety DJ 2020-2021” 
 
Różnice pomiędzy pakietami DJ-a – w załączniku: „Pakiety DJ 2020-2021” 
 
Zapraszam na naszą stronę: http://dj-sylvio.wixsite.com/inspirations 
oraz na 
https://www.facebook.com/KwidzynDJSylvioKwidzyn/ 
https://www.youtube.com/channel/UCmu5u8eWqT3_1mOKU9F2o_Q 
 
Dodatkowo również proponujemy: 
Auta do ślubu: Jaguary XJR (750 zł.) oraz S-Type (650 zł.) - prezentacja na: 
https://www.facebook.com/KwidzynDJSylvioKwidzyn/ 
MAZDA 6: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685404508478073&set=pcb.685402495144941&type=3&theater; 
Auta są wynajmowane wraz z kierowcą. Zasadniczo od przyjazdu po Pana Młodego a wraz z nim po Panią Młodą, 
następnie jazda do Kościoła/USC, następnie na salę weselną. Kierowca może zostać jeszcze jakiś czas jeśli Para 
Młoda życzy sobie zrobić sesję zdjęciową z wykorzystaniem auta. Jeśli nie jest potrzebny, następuje rozliczenie i 
kierowca odjeżdża. Do około 100 KM łącznie całej trasy nie pobieramy opłat dodatkowych związanych z 
kosztami paliwa. 
 
FILM pełnowymiarowy - w naszej ofercie kręcony przez oddzielnego kamerzystę lub 2 kamerzystów – usługa 
szczegółowo opisana w załączniku: „Pakiety DJ 2020-2021” 
Film (tzw. Mały) - w cenie do 500 zł. to film kręcony w miarę możliwości przez DJa w  trakcie wesela - usługa 
szczegółowo opisana w załączniku: „Pakiety DJ 2020-2021” 
FOTOGRAFIA ŚLUBNA i WESELNA - usługi w zakresie fotografii ślubnej, weselnej, przed i poślubnej. Koszt usługi 
zawierającej: fotografię przygotowań do wesela, błogosławieństwa, ślubu i wesela – 1700 zł. 
Usługa szczegółowo opisana w załączniku: „Pakiety DJ 2020-2021” 
CYFROWE "FOTO Studio" - usługa szczegółowo opisana w załączniku: „Pakiety DJ 2020-2021”. Koszt: 500 zł. 
Istnieje możliwość zamówienia dwóch osób, oddzielnie video-operatora i fotografa. 
 
W tej cenie otrzymują Państwo fotografa (i, lub) kamerzystę do dyspozycji na cały dzień, tj.: 
- przygotowania Pary Młodej 
- Błogosławieństwo 
- Msza w kościele/Urząd Stanu Cywilnego 
- Sesja zdjęciowa Pary Młodej realizowana w dniu ślubu 
- Wesele do około 1-2 w nocy 

https://www.facebook.com/KwidzynDJSylvioKwidzyn/
https://www.youtube.com/channel/UCmu5u8eWqT3_1mOKU9F2o_Q
https://www.facebook.com/KwidzynDJSylvioKwidzyn/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685404508478073&set=pcb.685402495144941&type=3&theater;


- Teledysk/Skrót z dnia weselnego gratis 
Co do zdjęć - zależy zazwyczaj jest to minimum 500-600, do około 800 zdjęć. Zdjęcia są w większości poprawione 
cyfrowo. 
Możemy oczywiście umówić się na wymaganą liczbę zdjęć. 
Obsługa jest dostępna w miejscach i godzinach wyznaczonych przez klienta. Po podpisaniu umowy otrzymają 
Państwo krótkie ankiety aby wskazać w nich gdzie i kiedy maja być poszczególne elementy uwieczniane. 
Kamerzysty dotyczy ta sama zasada. Mogą Państwo wybrać jak długo ma trwać film, godzinę, dwie, trzy... 
Według uznania. 
Film może być sporządzony na płytach DVD lub za dopłatą około 30 zł za Pendrive. Możemy tez go umieścić na 
google dysk aby klient mógł go sobie zwyczajnie ściągnąć. 
 
Obsługa jest dostępna przez cały dzień i reaguje na bieżące korekty lub życzenia klienta. Sesja na sali/w pobliżu 
sali nie jest dodatkowo płatna. Zdjęcia grupowe lub po kolei pary młodej z gośćmi są w cenie usługi. 
Kamerzysta stara się natomiast zrobić film maksymalnie dynamiczny, aby jak najwięcej się na nim działo 
oczywiście w jakości Full HD. 
Nie filmujemy i nie fotografujemy zdarzeń, które mogłyby narazić kogokolwiek na śmieszność. 
 
Nigdy nie publikujemy jakichkolwiek materiałów bez wyraźnej zgody i autoryzacji klienta. 
 
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje. 
Dodatkowa sesja zdjęciowa/filmowa realizowania NIE w dniu ślubu to koszt 500 zł. 
Koszty dojazdów: 

 STANDARD VIP 

Odległość w km DJ Kamerzysta Fotograf DJ Kamerzysta Fotograf 

0 – 30 0 30 30 0 30 30 

30 – 50 50 50 50 0 50 50 

50 – 100 100 100 100 50 100 100 

100 - 150 150 150 150 100 150 150 

Itd. Itd. Itd. Itd. Itd. Itd. Itd. 

 

Pozdrawiam/Best Regards 

INSPIRATIONS 

Trainings & Events 

Sylwester Kucharczyk 

Mob. 605125735 

E- mail: dj-sylvio@o2.pl 

http://dj-sylvio.wixsite.com/inspirations 

NIP: 5811802842, REGON: 367145808 

 


