TEL. 662 362 445, KONTAKT@MEDIA-TEAM.PL

OFERTA NA SEZON 2021

Oferta na wykonanie oprawy artystycznej wesela

Wodzirej/Animator
Tancerz i pasjonat
pracy z ludźmi. Milion
pomysłów na
sekundę to gwarancja
unikalnych zabaw.

Wyjątkowy klimat wesela
To jedyny taki dzień w życiu. Dzięki naszym pomysłom będzie
on wyjątkowy i na długo pozostanie w pamięci.
Wesele to wyjątkowa chwila w życiu każdego człowieka wstępującego na nową
drogę życia. To czas wspólnego świętowania radości młodej pary wspólnie z rodziną
i znajomymi. To czas kiedy rodziny, często pierwszy raz mają okazję spotkać się
razem. To również tradycja i tradycyjne zabawy. Mając to na uwadze pragniemy, aby
wesele na które jesteśmy zaproszeni było wyjątkowe i pozostało na długo w pamięci.
Stworzyliśmy wyjątkowy charakter oczepin, autorskie zabawy połączone z
tradycyjnymi z nutką dreszczyku.

1

2

3

ZABAWY

OŚWIETLENIE

MUZYKA

Na wysokim poziomie,
dopasowane do
oczekiwań. Animacje
dla dzieci i dorosłych

Dekoracja światłem,
oświetlenie
dyskotekowe, efekty
specjalne.

Wszystkie rodzaje,
dopasowywana
dynamicznie do gustu
gości.
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DJ
Idealnie dobrana
muzyka, starannie
wyselekcjonowane
utwory wszystko aby
zabawa trwała do
rana

Fotograf
Unikalny klimat zdjęć,
pomysłowość to
wszystko na zdjęciu z
wesela.

MEDIA-TEAM

Typowe i jednocześnie
nie typowe.
Co oferuje Media-Team i jak wyglądają
przygotowania oraz wesele.
Nie wcześniej niż 2 tygodnie przed weselem
kontaktujemy się z Parą Młodą i wspólnie
ustalamy ostateczny wygląd i przebieg wesela.
Ważne dla nas jest jacy są goście, jaki klimat
mamy stworzyć, czy i jakie zabawy
przeprowadzić, czy mamy też dzieci, które
również są weselnymi gośćmi.

„Czemu Media-Team„
Media-Team to ludzie działający z pasją. Każda
nasza para to nie jest typowy klient. Wyznajemy
indywidualne podejście. Oczywiście mamy nasze
autorskie chwile, które oferujemy, jednak
całościowo każde wesele jest inne. Inne jest
oświetlenie inny zestaw piosenek, inne zabawy.
Chcemy aby goście którzy z nami się bawią,
czuli się dobrze i bez skrępowania.

Integracja, jest elementem który na początku
wesela jest bardzo ważny. Zależy nam aby goście
od samego początku przełamali barierę,
nieśmiałość i wspólnie bawili się do końca
imprezy. W tym też celu stosujemy zabawy
integracyjne.
Wspólna zabawa jest dla nas bardzo ważna
dlatego też staramy się podczas całego wesela
dbać o to żeby jak najwięcej gości brało udział w
proponowanych animacjach i zabawach. Nie
zmuszamy jednak do niczego.

Nasza oferta, styl zabaw i prowadzenia jest
ustalany z Parą Młodą. Każdy istotny szczegół
chcemy dopracować i omówić jeszcze przed
weselem. W trakcie wesela również pozostajemy
w stałym kontakcie z Państwem Młodym, oraz
pozostałą obsługą wesela.

Muzykę i długość bloków tanecznych również
dozujemy biorąc pod uwagę kondycję gości,
plan wesela a także warunki panujące na sali.

WYJĄTKOWE WESELE
Każde wesele które mieliśmy przyjemność prowadzić jest dla nas
wyjątkowe. Do każdego podchodzimy indywidualnie i każde zawiera
jakiś element którego nie miało poprzednie. Nowe zabawy, nowy
sposób prowadzenia, nowe atrakcje.
Już wkrótce do naszego stałego repertuaru wejdą: klaun dla dzieci,
oczepiny „fantasy”, pokaz ognia.
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PAKIETY

Opis

Minimalistyczny
(DJ)

Ekonomiczny
(DJ)

Standardowy
(DJ+Wodzirej)

Ekskluzywny
(DJ+Wodzirej)

TAK

TAK

TAK

TAK
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od 2

NIE

NIE

TAK

TAK

30,00 zł

TAK

TAK

TAK

Efekty dyskotekowe

NIE

NIE

TAK

TAK

Ciężki dym

NIE

NIE

400,00 zł

TAK

Generator baniek mydlanych

NIE

NIE

300,00 zł

TAK

Dodatkowe oświetlenie (punkt
dużej mocy)

NIE

NIE

100,00 zł

30,00 zł

Prowadzenie (konferansjer)

NIE

NIE

TAK

TAK

Animacje dla dzieci

NIE

NIE

Do ustalenia

Do ustalenia

Animacje dla dorosłych

NIE

NIE

500,00 zł

TAK

Zabawy w trakcie imprezy

NIE

Do ustalenia

TAK

TAK

Oczepiny artystyczne

NIE

NIE

500,00 zł

TAK

Oczepiny standardowe

TAK

TAK

TAK

TAK

Ścianka fotograficzna

NIE

NIE

200,00 zł

TAK

Dodatkowe pokazy

Brak

Brak

Do ustalenia

Do ustalenia

Prowadzenie specjalne

Brak

Brak

NIE

500,00 zł

10 godz

10 godz

12 godz

Do ustalenia

Do ustalenia

Do ustalenia

Do ustalenia

W cenie

300,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

Usługi dodatkowe

Brak

Brak

Do ustalenia

Do ustalenia

Metody płatności

Gotówka/Przelew

Przelew/Karta/
Blik

Przelew/Karta/Blik

Przelew/Karta/Blik

Oprawa muzyczna DJ
Ilość osób obsługi
Koordynacja przebiegu wesela
Dekoracja światłem LED (cena za
punkt)

Czas trwania imprezy
Koszt dojazdu pow 40 km
Dodatkowy czas poza umową
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