Wybieraj!

Koszt!

Co zyskujesz?





Lubuskie
Weselicho!
PAKIET
PODSTAWOWY
3.000 zł brutto










Lubuskie
Zaslubiny!

Lubuskie
Poprawiny!
Komplet usł ug
za 5k








Wokal męski i żeński,
pianino,
skrzypce,
organista
nagłośnienie
demo na
lubuskidj.pl lub
zespolnaslub.pl

1.000 zł brutto







dynamiczny dj/wodzirej,
nagłośnienie,
oświetlenie parkietu,
dynamiczne prowadzenie
dynamiczna integracja gości

5.000 zł brutto






oprawa ślub kość./cywil.
wesele !
poprawiny !
ciężki dym gratis










Ciężki dym (300zł)
Dekoracja ścian światłem (200zł)
Elvis Presley Show! (300zł)
Napis LOVE (300zł)
Pirotechnika (300zł)
Rzutnik multimedialny (100 zł)
Nagłośnienie bezprzew. (100 zł)
Język obcy na weselu (500 zł)
Zespół na żywo (4000 zł)

700 zł brutto (duet)
500 zł brutto (solo)

(slub, wesele, poprawiny)

Lubuskie
Plus!

dynamiczny dj/wodzirej,
nagłośnienie,
oświetlenie parkietu,
dynamiczne prowadzenie
wesela,
integracja gości,
zabawy, konkursy, gadżety,
dedykacje wokalne na żywo !
np. dla rodziców lub
wyjątkowej osoby,
animacje dla dzieci,
dynamiczne oczepiny,
biesiada,
karaoke show dla
gości!!!

PAKIET PREMIUM
cennik



Co mnie wyróżnia wśród
wodzirei?











radiowy głos,
obycie sceniczne,
dynamiczne prowadzenie zabaw,
spontanicznosc
młodość, sprawność fizyczna,
fantastyczny śpiew na żywo,
świetny kontakt z gośćmi,
MUZYKALNOŚĆ,
totalne zaangażowanie,
klasa i kultura w prowadzeniu imprez.

Co potrafię?

 Poprowadzić zabawę zarówno w
języku
polskim, angielskim i niemieckim.
 W cenie wykonuję utwory na żywo,
 Takie wesele zapada gościom w
pamięć,
 W wersji PLUS mogę wystąpić roli
Elvis-a Presley-a wykonując jego
przeboje na żywo.
 Nie zapominam o najmłodszych
mam świetny kontakt z dzieciakami,
a set zabaw dla maluchów zawsze się
sprawdza!
 Kontakt z gośćmi to podstawa!
 U mnie nikt się nie nudzi!
 Zabawę prowadzę od hucznego powitania Młodych w sali poprzez
dynamiczną integrację gości w trakcie zabawy, właściwie dobraną muzykę,
oczepiny i zabawy rywalizacyjne.
 Mam świetne wyczucie chwili,
potrafię celnie dobrać muzykę lub jingiel, aby zaakcentować wybrany moment!
 Sprawię, że w trakcie Twojej ceremonii ślubnej z niejednego oka popłynie łza.

Kim jestem?

Jestem artystą, showman-em, grałem
na scenie z wieloma muzykami i
gwiazdami telewizji takimi jak Urszula
Dudziak, Michał Wiśniewski, Piotr
Kupicha, Piotr Cugowski, Maciej
Miecznikowski, Natasza Urbańska, Halina
Młynkowa,
 grałem w klubie Pinnacolada w Zielonej
Górze,
 animowałem ludzi w Warszawie i całym
Lubuskiem,
 wielokrotnie występowałem w Telewizji
Polskiej i mam obycie sceniczne, którego
fragmenty znajdziesz na
www.lubuskidj.pl.


Zapraszam !!!

