
Oferta Weselna 



Dzień dobry!

Mam na imię Mateusz i od ponad 15 lat zajmuję się 
produkcją szczęścia dla wszystkich osób które mają 

okazje bawić na moich eventach. Co to oznacza?
Jestem profesjonalnym DJ’em, konferansjerem  a przede 

wszystkim  wodzirejem, którego pozytywna energia 
przekłada się na fantastyczną zabawę z dawką

dobrego humoru ☺
Dokładam wszelkich starań, by Wasze wesele stało się 

prawdziwym wydarzeniem roku – imprezą, która będzie 
zobrazowaniem szczęścia, miłości i radości nie tylko 

Waszej, ale i zaproszonych Gości. 
Którzy w mig wpadną w wir niezwykłej zabawy i którą 

będą wspominać przez lata! 
Jestem zwolennikiem integracji wśród gości, animacje 

taneczne,  własne układy dostosowane do nastrojów oraz 
wieku gości sprawiają że wszyscy angażują się w zabawę 

a uśmiech na twarzach gości jest niezapomniany. 
Zabawy w trakcie przyjęcia staram się w taki sposób 

dobierać aby nikt nie czuł zażenowania a wachlarz zabaw 
jest duży i każdy znajdzie coś dla siebie.

Repertuar muzyczny ustalimy indywidualnie, żeby 
odpowiadał  Wam w 100%. 

Bardzo chętnie słucham też głosów z zewnątrz, wszelkich 
zachcianek, fantazji i życzeń nawet w trakcie grania. 

W końcu ma być radośnie i dynamicznie, a spontaniczne
przerywniki to zawsze ciekawy element.



Atrakcja weselna, jaką są animacje taneczne,
to forma rozrywki dla absolutnie wszystkich gości 
– bez względu na wiek i umiejętności taneczne. 
Świetnie będą bawić się dzieci, dorośli, a nawet 

osoby starsze. Jest to także rozwiązanie dla osób, 
które przyszły na wesele bez partnera. Nie trzeba 

być również dobrym tancerzem, by zaszaleć na 
parkiecie podczas tanecznych animacji!



Pierwszy Taniec
W chmurach widowiskowa

i piękna chwila

Napis LOVE Led.
Duży świecący napis ażurowy 

sprawi, że Twoje wesele nabierze 
blasku a możliwość dostosowania 

koloru sprawia że napis wpasowuje 
się w każdą salę 



Dekoracja sali światłem 
Dekoracje światłem sprawią, że 

cała sala rozbłyśnie przepięknymi 
kolorami i w harmonijny sposób 

połączyć wszystkie starannie przez 
was dodatki wprawiając 

wszystkich gości w zachwyt

Organizacja czasu dla dzieci 
na Weselu

Bańki mydlane dla 
dużych i małych 



*Ceny mogą się różnić, wynika to z repertuaru, ilości zabaw, animacji, dojazdu, 
czynników zewnętrznych, wielkości sali, wielkości wesela. Do każdego wesela 
podchodzę indywidualnie, dlatego proszę  kontakt telefoniczny bądź mailowy 

w celu przygotowania indywidualnej oferty która być może będzie bardziej 
atrakcyjniejsza od powyższych cen. 

OPRAWA UROCZYSTOŚCI WESELNEJ OBEJMUJE:
- profesjonalne nagłośnienie, efektowne oświetlenie 

- ogromny wybór legalnych utworów muzycznych
- zabawy i konkursy integrujące gości weselnych
- animacje taneczne 
- pełne prowadzenie i konferansjerka 

CENA około 2600 zł *

DODATKI: 
-Taniec w chmurach i do tortu - 500 zł 
- Napis LOVE – 200 zł 
- Bańki mydlane – 150 zł
- Poprawiny – (5 godzin) 700 zł 
-Strojenie Sali światłem cena od 250 zł 
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