
                                                         Oferta na Wesele Obsługa Muzyczna DJ Wodzirej
Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
Telefon kontaktowy adres e-mail : 500 500 500 jankowalski@gmail.com
ilość osób 120 
Termin lokalizacja 14.09.2023 Hotle Kraków
Mam na Imię Jurek i zajmuję się prowadzeniem imprez i wypożyczalnią sprzętu eventowego
Posiadam zarejestrowaną firmę „Service Party Jerzy Tabor” NIP. 6792107187 oferowany sprzęt jest wynajmowany bez pomocy podwykonawców.

Link Wesele https://youtu.be/RBSdWSBB9Ew          https://fb.watch/bkkbPvP2rf/
Link Studniówka https://youtu.be/EuMXrO5adXE

Prowadzenie przyjęcia odbywa się wg wcześniej scenariuszu, który wspólnie omawiamy na spotkaniu
Prowadząc wesele każdą chwilę zapowiadam zapraszam do zabawy ja lub pomocnik wychodzę do gości przekazując rekwizyty lub 
pokazując ruchy 
Jestem zrzeszony Dj Promotion i posiadam wykupioną licencję na publiczne odtwarzanie legalnej muzyki. 
Po spisaniu umowy termin zarezerwowany zaliczka 10 % kwoty  pozostała kwota w dniu wesela pomniejszona o kwotę zaliczki

Scenariusz

Wejście Pary Młodej wraz z gośćmi, rodzice witają chlebem i solą, życzenia i oficjalne przywitanie, sto lat+szampan
Obiad, Pierwszy taniec bloki taneczne 30 min
Podziękowania dla rodziców w formie Oskarów wspólny taniec + sto lat
Tort weselny (sto lat) światło 
Prowadzenie oczepin+zabawy wszystko do ustalenia
Zabawa w Pociąg lub statek (czapki koło sterowe),zabawa Michaela Jacksona (kapelusze), hawajska (spódniczki), zabawa sombrero 
(kapelusze), konkurs taneczny, taniec w płetwach itp..
Test zgodności małżeńskiej tabliczki (na zadane pytana odpowiadamy ponosząc tabliczkę)
Do wszystkich zabaw posiadam odpowiednie przebrania czapki kapelusze itp

Wesele Pakiet (  DJ+wodzirej  ) dwie osoby do godziny 4:00 3500 zł w cenę wliczony dojazd (oferta jest ważna 7 dni)  
Sprzęt

Nagłośnienie i światło dostosowane do wielkości sali  sprzęt nagłaśniający 2x 1200 wat + 2xbass 1200 wat (aktywny HK) (konsola denon, 
stół, mikrofony, statywy itp) 10x ruchoma głowa na rampie lub na słupkach (tower)

Dodatki do wesela

Foto budka + album z zdjęciami + pen drive + animator 3h 900 zł + namiot 6x3m 350 zł
Foto lustro + złota ścianka dmuchana + album z zdjęciami + pen drive + animator 3h 1200 zł 
Ciężki dym  https://www.youtube.com/watch?v=T6KFxbG5TfI 500 zł taniec + tort 300 zł + 4 iskry 350 zł + 8 iskry 600 zł
Pistolet Co2  200 zł
Dekoracja światłem LED 10 punktów 600 zł
Zjeżdżalnia Sarenka, trampolina,zjeżdżalna hip-hop, zjeżdżalna zamek na zewnątrz różne wielkości 4 godz. od 500 zł do 1200 zł
Napis love mały 85 cm 350 zł
Napis love Duży 130 cm 400 zł
Podest sceniczny 4x2m + schodki 650 zł
Słupek odgradzający + sznur kordon 35 zł
Czerwony lub biały dywan 1,5m x 5m,10m,15m,20m https://youtu.be/UZ0LXLsoQ4o  20 zł mb
Białe BMW do ślubu (szklany dach) 600 zł 
Stojaki na kwiaty 15 zł
Tablice i lustra do planów stołów 80 zł
Słupki i czerwony dywan do podziękowań w formie Oskarów 400 zł
Projekcja zdjęć z okresu narzeczeństwa wyświetlane za pomocą projektora na ekranie 200 zł
Złota Ścianka fotograficzna, czerwony dywan + słupki z sznurem 600 zł
Przebranie Miki 200 zł 20 min
Chusta animacyjna 200 zł 15 min
Nagłośnienie na dodatkowej sali 150 zł
Na poprawiny

Namiot do ogrodu, stoły, krzesła, obrusy, porcelana,sztućce, szkło, grill, rollbar, nagłośnienie, piramidy gazowe transport

https://youtu.be/UZ0LXLsoQ4o
https://www.youtube.com/watch?v=T6KFxbG5TfI
https://youtu.be/EuMXrO5adXE
https://youtu.be/RBSdWSBB9Ew



