Marzycie Państwo o niepowtarzalnym weselu, na którym nie zabraknie tanecznej,
porywającej muzyki?
… O weselu, na którym pojawią się niepowtarzalne zabawy, które zintegrują wszystkich
uczestników?
… O imprezie poprowadzonej z poczuciem humoru, empatią i kulturą?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
DJ NORBI

DJ NORBI
Dj Norbi, Norbert Krawczyk – dj, realizator dźwięku w firmie Pro-Stage, wodzirej. 10 lat doświadczenia w pracy na scenie.
Więcej na www.djnorbi.com.pl/dj-o-mnie.html (zakładka o mnie)

www.facebook.com/dj.z.kielc/

PAKIET BRĄZOWY
ILOŚĆ
KOLUMNY SZEROKOPASMOWE FBT
650 W RMS

NAGŁOŚNIENIE

2

NAGŁOŚNIENIE CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ
(OPCJONALNIE)

1

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE

2

STANOWISKO DJ’A + KONSOLA

1

LAPTOP
(MUZYKA W PRZERWACH)

1

RUCHOME GŁOWY MONTOWANE NA
TOWERACH LUB
STATYWACH,

2

CZĘŚCI TANECZNEJ
(WNĘKI OKIENNE, SCIANY)

8
PUNKTÓW

EFEKTY SPECJALNE

TAK

WYTWORNICA DYMU
LEKKIEGO
1 SZT

ZABAWY INTEGRACYJNE

TAK

PROWADZONE ZE SCENY

OŚWIETLENIE
PARKIETU

DEKORACJA ŚWIATŁEM

TEAM

DJ - KONFERANSJER

2600 zł
CENA
Wesele w piątek 2200zł
Poprawiny 1000 zł (6h)

1 OSOBA

PAKIET SREBRNY
ILOŚĆ

PAKIET
BRĄZOWY

OŚWIETLENIE
PARKIETU

RUCHOME GŁOWICE
MONTOWANE NA RAMPIE
O DŁ. MIN. 3 METRY
SPOT

2

+
DEKORACJA ŚWIATŁEM

CZĘŚCI TANECZNEJ
(WNĘKI OKIENNE, ŚCIANY)
STOŁÓW: PAŃSTWA
MŁODYCH,
CATERINGOWYCH
(DO UZGODNIENIA)

EFEKTY SPECJALNE

WYTWORNICA
DYMU LEKKIEGO

10
(ŁĄCZNIE 18 PUNKTÓW)

1

TAK

PROWADZONE PRZEZ
DJ-a

TV

2

ANIMACJE TANECZNE ZE
STROJAMI

TECHNIKA

TEAM

DJ –
WODZIREJ

3400 zł
CENA

Wesele w piątek 3000 zł
Poprawiny 1 000 zł (6h)

1 OSOBA

PAKIET ZŁOTY
ILOŚĆ

OŚWIETLENIE
PARKIETU

PAKIET
SREBRNY
+

DEKORACJA ŚWIATŁEM

RUCHOME GŁOWICE
MONTOWANE NA RAMPIE
DŁ. 3 M
SPOT

WNĘKI OKIENNE, ŚCIANY,
ROŚLINNOŚĆ, FILARY, STOŁY:
PAŃSTWA MŁODYCH,
CATERINGOWYCH
(DO UZGODNIENIA)

2

10
(ŁĄCZNIE 28 PUNKTÓW)

Z IMIONAMI PARY MŁODEJ
1

MONOGRAM GOBO

EFEKTY SPECJALNE

WYŚWIETLANY NA ŚCIANIE,
SUFICIE LUB PARKIECIE

CIĘŻKI DYM
WYTWARZANY MASZYNĄ
NIMBUS
BAŃKI MYDLANE DLA DZIECI
NA ZEWNĄTRZ (20 MIN)

PODCZAS
1 TAŃCA I
TORTU
1

ANIMACJE TANECZNE ZE
STROJAMI

TEAM

CENA

TAK

DJ – KONFERANSJER
WODZIREJ

4200 zł
brutto
Wesele w piątek 3600 zł
Poprawiny 1 000 zł (6h)

PROWADZONE PRZEZ
DJ

1 OSOBA

DLACZEGO MY?

SPRZĘT

Używamy wyłączne
nowego sprzętu,
wolnego od wad,
testowanego przed
każdą imprezą,
przewożonego w
warunkach, które nie
zagrażają uszkodzeniem
tuż przed imprezą.

Korzystamy z legalnych
utworów.

MUZYKA

Używamy wyłącznie
własnego sprzętu.
Wszystko, co znajduje się
w ofercie znajdzie się też
na waszej imprezie,
zgodnie z wybranym
pakietem.

Jesteśmy legalnie
działającą firmą, co jest
bardzo ważne z uwagi na
rosnącą ilość kontroli z
ZAiKS i FISKUS w czasie
trwania wesela.

Non stop poszerzamy nasz
asortyment sprzętu.
Zazwyczaj od momentu
podpisania umowy, do
terminu imprezy mamy
nowe efekty specjalne,
które zabieramy ze sobą na
Waszą imprezę, aby
wprowadzić je do oferty i
pokazać potencjalnym
zainteresowanym (bez
podnoszenia ustalonego z
Wami budżetu).

Odtwarzamy muzykę o
właściwym, miłym dla ucha
natężeniu. Tak, abyście
zarówno mogli świetnie
bawić się na parkiecie, jak i
mogli swobodnie
porozmawiać przy stole.
W tym celu jako jedni z
nielicznych korzystamy z
monitorów dźwiękowych.

REPERTUAR

Posiadamy
zróżnicowany i szeroki
repertuar złożony z
różnych nurtów i
gatunków muzycznych,
dostosowany do wieku
gości.

Stale śledzimy nowości
muzyczne, wobec czego
nasz repertuar jest cały
czas na TOPIE.

Chętnie przygotujemy
dla Was indywidualny
repertuar ok 50
piosenek na podstawie
dostarczonej przez Was
listy.

Podczas przerw będziecie
mogli także usłyszeć
ulubione znane hity,
które nie utulą Waszych
gości do snu.

Nasze zbiory sięgają lat 50
muzyki zagranicznej i
polskiej.

Może wstyd się
przyznać, ale posiadamy
15 letnie doświadczenie
w pracy na scenie (ach
te uciekające lata) i stale
staramy się zmieniać dla
Was na podstawie
obecnie panujących
trendów w prowadzeniu
imprez.

Najważniejsze są dla nas
Wasze oczekiwania.
Chcemy, aby Wasze
marzenia względem
oprawy muzycznej i
technicznej się spełniły.

Każda impreza jest
niepowtarzalna. Do
każdego wydarzenia
podchodzimy
indywidualnie.

Gramy wyłącznie
sprawdzone, znane hity.

Zdajemy sobie sprawę z
tego, że jest to jeden z
najważniejszych dni w
Waszym życiu i jest nam
miło, że wybraliście
właśnie nasz Team. To
wielki zaszczyt, dlatego nie
jesteśmy wobec tego
obojętni. Dokładamy
wszelkich starań, byście
pamiętali Waszą imprezę
na długie lata jako
wspaniałe super zabawę i

SHOW efektów
wizualnych.

DOŚWIADCZENIE

Służymy pomocą w
doborze zabaw oraz
podczas ułożenia
programu imprezy.

W pracy nie pijemy
nawet kropelki
alkoholu, dzięki czemu
działamy energicznie.

UCZCIWOŚĆ

SZACUNEK

Jesteśmy absolwentami
studiów, kursów i szkoleń
z zakresu realizacji
dźwięku, miksowania,
realizacji światła, animacji
podczas imprez, obsługi
urządzeń do efektów
specjalnych.

Robimy krótkie przerwy,
max 10 min lub w
zależności od czasu
serwowanego posiłku.

Wieloletnie doświadczenie
i staż na rynku sprawiły, iż
znamy liczną grupę
artystów, którzy mogą
wystąpić na Waszej
imprezie.
Współpracujemy między
innymi z tercetem
skrzypcowym MOSSO oraz
Agnieszką Marczak kobietą
wężem.

Nie oczekujemy
dodatkowych opłat za
dedykacje.

Umowy zawierane z nami
nie zawierają kruczków,
pułapek i zabezpieczają
interesy obu stron.

Zawsze ubieramy się i
stosownie zachowujemy
na scenie.

Prowadzimy imprezę w
sposób kulturalny.
Przeprowadzane zabawy
nie kompromitują i nie
obrażają uczestników.

Chętnie przyjmujemy
ewentualne sugestie
podczas imprezy.
Zależy nam byście Wy i
Wasi goście byli w 100%

zadowoleni ze wspólnej
współpracy.

ELASTYCZNOŚĆ

REKOMENTACJE

Jeżeli nie znajdziecie w
naszej ofercie
upragnionej atrakcji, nie
bójcie się zapytać,
polecimy sprawdzonego
kooperanta, lub
rozszerzymy nasze
horyzonty i dzięki temu
znowu poszerzymy
naszą ofertę.

Przed imprezą jesteśmy
do Waszej dyspozycji od
poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 - 20.00.

Jeżeli macie wątpliwości co
do wyboru pakietu,
służymy pomocą. Możemy
także wykonać dla dla Was
wizualizację lub częściową
„przymiarkę” techniczną
(dot. Dekoracji światłem)
w wybranym przez Was
lokalu.

Zapraszamy do zakładki
opinię na stronę
www.djnorbi.com.pl

Zapraszamy do
odwiedzenia
www.facebook.com/dj.ha
nnah.kielce

Zapraszamy do objerzenia
licznych skrótów
filmowych,
zarejestrowanych podczas
imprez, abyście zobaczyli
jak inni bawili się podczas
imprez z nami.

Nie stosujemy
marketingu szeptanego
na forach internetowych,
portalach
społecznościowych.
Nie mamy ochoty Was
oszukiwać, a nawet nie
mamy na to czasu …
zajmujemy się
spełnianiem waszych
marzeń.

JAKOŚĆ

Oprócz tego, że to co
robimy, robimy z pasją,
stawiamy także na
jakość naszych usług, co
za tym idzie non stop
kupujemy:
1) Legalne utwory
muzyczne.
2) Sprzęt
renomowanych
marek.
3) Urządzenia do
pięknych efektów
wizualnych,
4) Ciekawe stroje do
zabaw,
5) Inwestujemy także
w niezawodne
auta, dzięki czemu
możemy dojechać
do Was na czas.

Przygotowanie do Waszej
imprezy rozpoczyna się
na tydzień wcześniej,
kiedy
1. Przygotowujemy
indywidualny
repertuar z
dostarczonej przez
Was listy,
2. Spotykamy się z
Wami przed
imprezą, aby ustalić
zabawy, program.
3. Zamawiamy u
naszych
kooperantów
półprodukty takie
jak suchy lód, blaszki
wycinane laserowo
do monogramu
gobo i inne artykuły
zgodnie z
Już wiecie dlaczego nie
ustaleniami ujętymi
jesteśmy najtańsi na
w umowie, tak aby
rynku.
wszystko dotarło na
czas.
Od poniedziałku do
4. Pakujemy
niedzieli jesteśmy
asortyment
pracownikami własnej
przynajmniej na 2
firmy Pro-Stage, która
godziny przed
zajmuje się realizacją
wyjazdem w trasę,
dźwięku i światła także
tak aby niczego nie
podczas konferencji,
pominąć w tym
koncertów i innych
ważnym dla Was
wydarzeń artystycznych.
dniu.

To co robimy, robimy
profesjonalnie, dlatego nie
proponujemy półśrodków
i najtańszych rozwiązań,
które bez trudu
znajdziecie na
świętokrzyskim rynku
usług.

FAQ

CZAS IMPREZY

OD PRZYBYCIA
PAŃSTWA MŁODYCH

CZAS MONTAŻU

DO GODZ 4.00 DNIA
NASTĘPNEGO
CZAS DEMONTAŻU

PAKIET BRĄZOWY
2 GODZINY
PRZED IMPREZĄ

1 GODZINA
BEZPOŚREDNIO PO
IMPREZIE

3 GODZIN PRZED
PAKIET
IMPREZĄ, LUB
SREBRNY LUB ZŁOTY
1 DZIEŃ PRZED
DOJAZD

ZAIKS

REZERWACJA
TERMINU

DO 100 KM OD KIELC
W CENIE

1 - 1,5 GODZINY
BEZPOŚREDNIO PO
IMPREZIE
POWYŻEJ 100 KM
1,50 ZŁ/KM

KOSZTY ZAIKS LEŻĄ PO STRONIE WŁAŚCICIELASALI LUB ORGANIZATORA IMPREZY

ABY ZAREZERWOWAĆ TERMIN NALEŻY
PODPISAĆ UMOWĘ I WPŁACIĆ ZADATEK W
WYSOKOŚCI 30 % O WYSOKOŚCI PAKIETU

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą, w razie pytań służymy pomocą.

DJ NORBI
krawczyk_norbert@wp.pl
www.djnorbi.com.pl
www.facebook.com/dj.z.kielc/

