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Jeżeli jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać, to w tym

miejscu chciałbym napisać kilka słów abyście mnie lepiej

poznali. Jedno z najbardziej trafnych zdań opisujących mnie

to: „człowiek który kocha muzykę i swoim gadulstwem oraz

zachowaniem potrafi porwać tłum”. Najlepszy DJ&Wodzirej

powinien posiadać takie cechy jak: charyzma, elastyczność,

komunikatywność, profesjonalizm, wysoką kulturę osobistą   

 i kilka innych dodatkowych, które wzmacniają te wymienione

wcześniej. Czy ja posiadam wszystkie te cechy? Zdecydowanie

tak! Co by tu dużo pisać zapraszam Was na niezobowiązujące

spotkanie na którym poznacie mnie osobiście. 

Bycie DJ’em&Wodzirejem to nie jest

zwykła praca. To emocje,

wzruszenia, energia, sposób na

życie. Mam wielkie szczęście od lat

towarzyszyć wspaniałym ludziom w

wyjątkowych dla nich chwilach. Jest

to wielka odpowiedzialność i jeszcze

większa radość. Uwielbiam swoją

„pracę” i nie zamieniłbym jej na

żadną inną.

Nie da się ukryć że jestem gadułą    i wykorzystuje

to w mojej pracy. Poza serwowaniem najlepszych

tanecznych hitów prowadzę dialog z gośćmi.

Wszystko oczywiście z odpowiednią energią   

 i solidną dawką humoru. We wszystkim nie

brakuje dobrego smaku i wyczucia które wynika z

mojego zdobytego doświadczenia



CO MNIE
WYRÓŻNIA?

 
WIEDZA ORAZ DOŚWIADCZENIE

 
 

 
BOGATY I ELASTYCZNY REPERTUAR

 
  

PRACA WEDŁUG USTALONEGO PLANU
 
 

 
POCZUCIE HUMORU I SZEROKI UŚMIECH

  
WYSOKI POZIOM ZABAW I KONKURSÓW



Opinie



Pogadajmy o pieniądzach

 WESELE

 

•Prowadzenie imprezy do 12 godzin 

(nie dłużej niż do godziny 4:00) -4 000 zł

 

•Powyżej wskazanego czasu -300 zł 

za każdą kolejną godzinę 

 

•Dojazd do 30 km od Lęborka - GRATIS

 

 

POPRAWINY

 

•Czas trwania 6 godzin -1200 zł

 

•Wymagany nocleg dla 1 osoby

 

Więcej szczegółów podczas rozmowy

 



Animator dla dzieci 200 zł

 

Napis LOVE -600 zł

 

Taniec w chmurach (niski dym) - 600 zł

 

Dodatkowe oświetlenie sali jadalnej 

lub innych miejsc 50 zł za punkt

 

Przygotowanie pokazu multimedialnego

z dostarczonych zdjęć 300 - 500 zł

 

Karaoke 2 x 30 minut (rzutnik + ekran) - 400 zł

 

Wypożyczenie projektora HD 

oraz ekranu multimedialnego - 200 zł

 

 

Dodatkowo płatne
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wesela -> 300 zł

poprawin -> 200 zł.

1. Wysłana oferta nie jest równoznaczna   

z rezerwacją terminu.

2. Potwierdzeniem rezerwacji jest zawarcie

umowy oraz wpłacenie zadatku.

3. Umowę można podpisać osobiście na spotkaniu

lub korespondencyjnie.

4. W przypadku imprezy dwudniowej para młoda

zapewnia nocleg dla DJ&Wodzirej'a (jednej

osoby).

5. Koszt każdej dodatkowej godziny :

Dodatkowe informacje


