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Dzień dobry,
bardzo mi miło, że zwrócili Państwo uwagę na moją ofertę. Chętnie Państwa 
poznam i postaram się sprawić, aby ten szczególny dzień był zorganizowany 
jak najbardziej perfekcyjnie :)
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Jestem dj-em/prezenterem już prawie 25 lat, 
zapewniam bogatą dyskografię (należę do 
ogólnopolskiego stowarzyszenia dj-ów, którego 
jestem aktywnym członkiem, posiadam aktualną 
legitymację, ogromny zbiór legalnej muzyki oraz 
wszelkie certyfikaty dotyczące utworów z licencją 

na publiczne odtwarzanie), nigdy nie gram z kartki, obserwuję gości i 
natychmiast reaguję na to co dzieje się na parkiecie. Nie mam najmniejszego 
problemu, aby pogodzić różne pokolenia. Stawiam na przeboje 
ponadczasowe, które wszyscy doskonale znają i śpiewają, nagrania z drugiej 
połowy XX wieku z naciskiem na 80s i 90s plus obecne hity wprost z list 
przebojów, polskie i zagraniczne. Wesele z disco-polo lub bez. Jest całe 
mnóstwo świetnych piosenek, a jedna noc jest zdecydowanie za krótka żeby 
zaprezentować chociaż ułamek z nich.
Jeżeli chodzi o cenę to staram się ją raczej określić po przedstawieniu mojej 
oferty, nakreśleniu ogólnego szkicu, oraz poznaniu warunków, każda 
uroczystość jest inna, nie mam sztywnego cennika. Staram się dopasować 
moją ofertę zarówno do wymagań jak i możliwości Pary Młodej. Uważam, że 
bardzo ważne jest spotkanie, abym mógł Państwa poznać, porozmawiać o 
Waszej wizji, pomysłach, a jeżeli jest taka potrzeba, to bazując na moich 
dotychczasowych realizacjach, zaproponować gotowe, sprawdzone  
rozwiązania.

Jestem przekonany, że moje wieloletnie 
doświadczenie pomoże nam wspólnie stworzyć 
wybuchową mieszankę na ten wieczór :)

Może po prostu garść suchych faktów, nie znając żadnych szczegółów moją 
usługę wyceniam na 3000 złotych, zawiera się w tym profesjonalne 
nagłośnienie i oświetlenie (dekoracja sali światłem - GRATIS, główne punkty), 
dojazd (ok. 50km), oraz kompletne prowadzenie uroczystości wg ustalonego 
scenariusza (powitanie gości, pierwszy taniec, podziękowania dla rodziców, 
oczepiny oraz wszystkie dodatkowe elementy). Przyjeżdżam na miejsce kilka 
godzin wcześniej, wszystko przygotowuję, rozstawiam i o zaplanowanej 
godzinie jestem do dyspozycji Państwa i gości.
Jestem elastyczny, otwarty na propozycje i sugestie z Państwa strony. 
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Chciałbym uniknąć sytuacji, w której z powodu symbolicznych 50-ciu złotych 
moja oferta zostałaby odrzucona. Cokolwiek wymyślimy, wspólnie 
zaplanujemy, ja to zrealizuję!

W ofercie, jako opcję dodatkową posiadam również osprzęt potrzebny do 
nagłośnienia ślubu w plenerze, rozbudowaną dekorację sali światłem (nawet 
20 punktów, w zależności od możliwości na sali), sprzęt do prezentacji 
multimedialnych oraz karaoke. Współpracuję również z wieloma 
profesjonalistami z branży i mogę zapewnić (w zależności od wolnych 
terminów) drugiego dj-a, samodzielnego wodzireja, ciężki dym, iskry, 
animatorkę, klauna, magika, barmanów z własnym barem, zespół kaszubski 
oraz instrumentalistów (do wyboru saksofon, elektryczne skrzypce, trąbka, 
akordeon), fotobudkę i retrolustro. Możliwości są :) Nie będę tutaj podawał 
cen ponieważ staram się nie pośredniczyć w ustaleniach, pomagam w 
wyborze, przekazuję namiary.
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Gorąco zapraszam do spotkania, abym mógł 
wszystko opowiedzieć i rozwiać ewentualne 
wątpliwości. Mieszkam w Sopocie, ale zawsze 
możemy wybrać jakieś rozsądne miejsce, aby się 
umówić, poznać i porozmawiać.

W międzyczasie zapraszam do polubienia mojego profilu na FB,
gdzie znajdziecie Państwo najwięcej aktualności:

www.fb.com/djcrucian

oraz na moją stronę:

www.dj.crucian.pl

Warto również odwiedzić mój kanał na YouTube, gdzie można obejrzeć 
kilkadziesiąt przeróżnych realizacji z ostatnich kilku sezonów:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNHeUrHOxqzLO8KO8aDFpsedaDhm0LWe

Szanując Państwa czas możemy też skontaktować się po prostu przez telefon 
lub skorzystać z technologii, na przykład połączenie video przez Messenger.
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W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam.
DJCrucian.

Paweł Karasiński.
tel.: 504-900-606
mail: dj@crucian.pl
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