
Oferta weselna
DJ, Konferansjer, Wodzirej, Live Act

K R Y S T I A N  W O Ś



Dla kogo jest ta oferta?

Jestem perfekcjonistą! Wszystko musi być dopięte na
ostatni guzik. Zwracam uwagę na każdy detal i nie
pozwalam sobie na spadki formy. Moje usługi skierowane
są do klientów, którzy tak jak ja stawiają na jakość,
elastyczność i niezawodność wydarzenia. To ze mną Wasze
przyjęcie może być tym wymarzonym, podczas którego
każdy będzie czuł wyjątkową i swobodną atmosferę.



Planując tak wyjątkową uroczystość obsługa muzyczna musi być na
najwyższym poziomie. Profesjonalne, urzekające, niepowtarzalne, bez
przaśnych aspektów i z klasą. Tak właśnie nazywane są oprawy
muzyczne w moim wykonaniu, które zachwycają gości i idealnie
podkreślają rangę Państwa imprezy. Uwielbiam łamać schematy i
właśnie to robię przez co potrafię odnaleźć się w nawet najbardziej
wymagającej sytuacji. Wiem jak ważny jest dla Was ten dzień, dlatego
dokładam wszelkich starań aby Wasz ślub i wesele było wyjątkowe.
Dużą uwagę przykuwam do estetyki mojego stanowiska oraz mojego
wyglądu. Strój wizytowy jak i porządek za konsoletą to obowiązek,
który zawsze spełniam!



DJ/Konferansjer
P A K I E T

DJ + Live Act
P A K I E T

DJ + Wodzirej
P A K I E T



- Obsługę konferansjerską wesela według ustalonego harmonogramu ( powitanie gości, pierwszy taniec,
prowadzenie zabaw i konkursów, oczepiny, krojenie tortu, podziękowania dla rodziców i inne )
- Prowadzenie uroczystości od momentu wejścia na salę aż do jej zakończenia
- Dobór odpowiedniego repertuaru
- Rekwizyty do zabaw i konkursów
- Nagłośnienie sali tanecznej
- Oświetlenie parkietu
- Mikrofon bezprzewodowy udostępniany podczas zabaw oraz przemówień
- Schludne i estetyczne podejście do mojego stanowiska oraz wyglądu. Strój wizytowy jak i porządek za
konsoletą to obowiązek, który zawsze spełniam!

W ofercie za wesele 10 godzinne z
możliwo�cią przedłużenia znajdą Pa�stwo : 



Jedna osoba jako DJ i Konferansjer zapewni
Tobie jak i wszystkim zgromadzonym gościom
gwarantowaną zabawę! Sprytne połączenie
muzyki, animacji tanecznych, zabaw i konkursów
dla każdego pokolenia, sprawi, że Wasze wesele
zostanie zapamiętane na długo jako coś nowego i
świeżego. Obawiacie się oczepin? Nie musicie.
Tradycja przechodzi do lamusa, a to Wy ustalacie
zasady. Wiem jaką wartość stanowi odpowiednia
oprawa muzyczna wesela więc zawsze staje na
wysokości zadania i daje z siebie wszystko.

Dj/Konferansjer
4500 zł ( z poprawinami 6500 zł )



To ciekawe rozwiązanie, które skutecznie
urozmaici każde Wesele! Niezwykłe połączenie
utworów z konsoli DJ oraz muzyki na żywo przy
użyciu skrzypiec, saksofonu czy perkusji utworzy
niesamowitą atmosferę, która w nietuzinkowy
sposób doda klasy Waszego Wesela! Praca w
duecie ze skrzypcami lub saksofonem pozwala
nam na stworzenie mini recitalu oraz 6 godzinnej
zabawy na parkiecie wraz z instrumentami, które
na przemian dogrywają wybrane partie muzyczne,
tworząc tym samym niepowtarzalne show!

Dj + Live Act
6000 zł ( z poprawinami 8000 zł )



Twoje wesele ma zrobić na wszystkich gościach
oszałamiające wrażenie? Pakiet DJ i dodatkowy
prezenter ( wodzirej ) to opcja dla osób
poszukujących podwójnej mocy podczas zabaw
bądź w przypadku zaproszenia większej ilości
gości ( polecamy powyżej 120 osób ). Wesela
prowadzone w ten sposób zawierają o wiele więcej
zabaw niż podstawowa oferta oraz dodatkowe
animacje taneczne na parkiecie ze wszystkimi
gośćmi. W duecie jesteśmy bardziej elastyczni
jeżeli chodzi o realizację jeszcze bardziej
wymagających wesel.

Dj + Wodzirej
6000 zł ( z poprawinami 8000 zł )



W zależności od pakietu, na który się zdecydujecie jestem do waszej
dyspozycji i nawet podczas spotkań z Wami podkreślam, że w razie
pytań bądź wątpliwości zawsze służę radą i pomocą. Prowadziłem już
nie jedno wesele i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zebrane
doświadczenie pozwoli mi  pomóc Wam z wieloma aspektami. W dniu
wesela nie musicie się niczym przejmować. Dopilnuje aby wszystko
przebiegało według wcześniej ustalonego harmonogramu. Posiadam
dużą bazę zabaw i konkursów, które możecie dobrać wedle swojego
uznania i stylu wydarzenia. Przygotuje dla Was repertuar muzyczny,
stworzony z pasji i Państwa oczekiwań, idealnie trafiony w gust
muzyczny wszystkich zaproszonych gości.



350 zł

Pod�wietlany napis LOVE
650 zł

Taniec w chmurach

Dodatki i atrakcje :



300 zł

Nagło�nienie ceremonii
500 zł

Skrzypce podczas ceremonii

Dodatki i atrakcje :



300 zł

Retro/Rustykalne/Boho
stanowisko Dj

500 zł

Prowadzenie wesela w
języku angielskim

Dodatki i atrakcje :



Do  zobaczenia na
Twoim Weselu!



Kontakt
DJKrissMalbork

kontakt@djzpasja.pl

+48 500 031 863

www.djzpasja.pl


