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Urodziny, Jubileusze i
Rocznice

 

Krystian
Woś

Bale i Studniówki
 

Imprezy Firmowe
 



- Obsługę konferansjerską wydarzenia
według wspólnie ustalonego harmonogramu.
- Prowadzenie uroczystości od momentu
pojawienia się gości aż do jej zakończenia
- Dwa style stanowiska Glamour oraz Retro
- Dobór odpowiedniego repertuaru
- Nagłośnienie sali tanecznej
- Oświetlenie parkietu
- Mikrofony bezprzewodowe
- Schludne i estetyczne podejście do
mojego stanowiska oraz wyglądu. Strój
wizytowy jak i porządek za konsoletą to
obowiązek, który zawsze spełniam!

W ofercie za przyjęcie 8
godzinne z możliwością

przedłużenia znajdą Państwo : 

Co
zawiera?



 Urodziny, Jubileusze, Rocznice

Cena od :
1600 zł

Pasja, profesjonalizm i doświadczenie to jedne z
najważniejszych elementów, które składają się
na moją pracę. Dbam o to, by każde przyjęcie
było niezapomniane dla wszystkich gości!
Zagwarantujemy najlepszą zabawę, w dobrym
guście i na najwyższym poziomie. Gusta
muzyczne bywają różne, dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby grana przez nas muzyka
była trafnie spersonalizowana pod bawiących
się gości. Dużą wagę przywiązujemy nie tylko do
oprawy muzycznej lecz także do sprzętu z
którego korzystamy. Musi on spełniać nasze jak
i Wasze oczekiwania co do jakości dlatego
korzystamy wyłącznie z profesjonalnego sprzętu
DJ-skiego, nagłośnieniowego i oświetleniowego
tworząc wyjątkowy nastrój.



Cena od :
2400 zł

Imprezy Firmowe
Imprezy firmowe to doskonała chwila na
integrację zespołu. DJ i Konferansjer w jednym
to połączenie idealne, które przeniesie Wasz
event w inny wymiar! Idealnie skomponowany
repertuar muzyczny pod daną branżę oraz
charakter imprezy to nasza specjalność!
Niezależnie od tego, czy będzie to impreza
firmowa, event, szkolenie, pokaz dla klientów,
czy kurs dla pracowników ważne, aby stało się
to wydarzeniem wyjątkowym. Chętnie podejmę
się poprowadzenia zarówno części oficjalnej jak
i rozrywkowej.



Cena :
3200 zł

Bale i Studniówki
Studniówka? Bal Karnawałowy? Bez wątpienia
są to bardziej wymagające przyjęcia niż
urodziny. Trafnie spersonalizowana muzyka,
która poruszy wszystkich gości na parkiet do
tańca to jedna z kluczowych kwestii. Kolejną są
przemyślane zabawy i animacje taneczne, które
nadadzą wydarzeniu dodatkowego uroku. Ze
szczególną starannością zadbam o to, aby
bawiący się goście zapamiętali daną imprezę na
lata! Podczas wydarzeń na więcej niż 120 osób
sugerujemy wybór pakietu DJ + WODZIREJ.
Przyjęcia prowadzone w ten sposób zawierają o
wiele więcej zabaw i konkursów. Ponadto w
duecie jesteśmy bardziej elastyczni jeżeli chodzi
o realizację jeszcze bardziej wymagających
eventów, a uczestnicy poczują większy komfort
podczas zabawy.

Pakiet :
4000 zł



Cena od :
1500 zł
za 6 h

Skrzypce,Saksofon,
Perkusja na żywo 

To ciekawe rozwiązanie, które skutecznie
urozmaici każde przyjęcie! Niezwykłe połączenie
utworów z konsoli DJ oraz muzyki na żywo przy
użyciu skrzypiec, saksofonu czy perkusji,
utworzy niesamowitą atmosferę, która w
nietuzinkowy sposób doda rangi Waszemu
wydarzeniu! W praktyce instrumenty na
przemian dogrywają wybrane partie muzyczne,
uzupełniając muzykę bądź samodzielnie
prezentują najbardziej popularne utwory,
tworząc tym samym niepowtarzalne show!
Oferta dodatkowo płatna.



Do zobaczenia
na twoim
przyjęciu!

DJKrissMalbork

kontakt@djzpasja.pl

+48 500 031 863

www.djzpasja.plWięcej
informacji,

zdjeć i
filmów

znajdziesz
tutaj :


