
OFERTA WESELNA
DUET DJ BZYK & DJ CENTI

Cześć! Z tej strony DJ Centi i DJ Bzyk, a konkretnie Marek i Grzesiu. Oboje z
muzyką jesteśmy złączeni bardzo długo. W branży od 8 lat. Oboje jesteśmy DJ’ami jak i
wodzirejami, którzy pracują solo, a dwa lata temu postanowiliśmy połączyć swoje siły.
Znamy się od najmłodszych lat. Teraz połączyliśmy siły i na życzenie Par Młodych działamy
razem dorzucając do muzyki i prowadzenia, dodatkowo saksofon i akordeon.

Nie górujemy cen! Pieniądze to jedno, ale granie tylko po to żeby dużo zarobić, to nie
dla Nas. Robimy to co kochamy najbardziej, czyli bawić ludzi. Opinia dla Nas jest bardzo
ważna, dlatego ceny trzymamy na dobrym poziomie, dając za to najwyższą jakość. Jesteśmy
profesjonalistami. Oboje prowadzimy swoje firmy muzyczne, dlatego nie martwcie się, po
weselu otrzymacie od Nas fakturę.

Na Weselu wszystko ma swój czas i miejsce. Dlatego zawsze akcentujemy ważne
momenty i zwracamy na nie uwagę Pary Młodej i gości tj. Otwarcie lampką szampana i
gromkim Sto Lat, Pierwszy Taniec, Uroczyste otwarcie alkoholu, Krojenie tortu,
Podziękowania, Oczepiny itd.

Oferujemy:

● obsługa muzyczna i wodzirejska całego wesela od wejścia, przez
wszystkie ważne momenty, aż do pożegnania

● obsługa oświetleniowa (profesjonalne oświetlenie, które sprosta
najbardziej wymagającym)

● profesjonalne nagłośnienie estradowe, które spokojnie radzi sobie
w plenerach jak i na salach weselnych, mikrofony bezprzewodowe i
wytwornice dymu

● konkursy, zabawy integracyjne dla wszystkich gości (listę zabaw i
konkursów mogę podesłać w dodatkowym pliku w przypadku
zainteresowania usługą prowadzenia Wesela)

● naukę różnych tańców dla wszystkich gości jak i specjalny blok
przeznaczony dla dzieci

● indywidualne podejście do oczekiwań wobec prowadzenia Wesela
● pomoc na każdym etapie przygotowań do najważniejszego dnia w

Waszym życiu
● dekoracja sali światłami scenicznymi
● saksofon w czasie trwania bloków jak i akordeon w czasie przerw



Gramy Wesela jednodniowe i dwudniowe, a ceny na dzień dzisiejszy
wahają się w zależności od długości trwania przyjęcia weselnego. Zatem
ceny wahają w przedziale :

Wesele jednodniowe : 4600 złotych - 5400 złotych
Wesele dwudniowe : 6000 złotych - 6800 złotych

Ceny ustalane są indywidualnie podczas podpisywania umowy.

Gramy każdą muzykę, do której tylko da się potupać nóżką. Począwszy od lat 60, 70,
80, 90 do muzyki współczesnej, oczywiście nie pomijając przy tym muzyki Disco i Dance.
Jesteśmy oczywiście otwarci też na Wasze sugestie i pomysły, które chętnie zrealizujemy.
Najważniejsze dla Nas jest zadowolenie Wasze i Waszych gości, bo chcemy, aby Wesele było
pozytywnie wspominane latami.

Po zapoznaniu się z ofertą w celu współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 507368178 lub 695783192, albo poprzez stronę wedding.pl lub za pośrednictwem
naszych strona FB:
https://www.facebook.com/deejaybzyk lub https://www.facebook.com/Deejaycenti

Współpracujemy również z innymi firmami, które oferują :

● Fotobudka / Foto Lustro
● Auto do ślubu
● Fotograf
● Barman
● Animator
● Fontanny czekoladowe i alkoholowe

W pakiecie możliwość negocjacji cen. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

DJ BZYK & DJ CENTI  :)

https://www.facebook.com/deejaybzyk
https://www.facebook.com/Deejaycenti

