
Gramy Z Wami
DJ | Wodzirej | Konferansjer

na Twoje wesele



OFERTA WESELNA
• Cześć, nazywam się Remigiusz Leszczyński i 

jestem DJ-em, wodzirejem oraz konferansjerem, a 

moja firma to GRAMY Z WAMI (na):

✓ dużych weselach i małych przyjęciach ślubnych,

✓ studniówkach,

✓ imprezach oraz eventach firmowych,

✓ balach, przyjęciach

✓ urodzinach, tych 18 i 80 też

✓ Sylwestrach i imprezach noworocznych,

✓ i na każdej imprezie, która wymaga oprawy 

muzycznej.

• Poważny partner od radosnych okazji, a jest ich 

przecież tak wiele - z przyjemnością będę z Wami 

wszędzie tam gdzie potrzebna jest świetna muzyka 

oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia.

Świadczę usługi na terenie całego kraju.

• Zapraszam po dobrą zabawę!



• W każdym z poniższych pakietów wesele prowadzone 

jest tak samo, czyli pełna obsługa: muzyczna, 

konferansjera i wodzireja na najwyższym poziomie.

• Przeprowadzam konkursy oczepinowe jak i 

zabawy integracyjne dla gości, które wcześniej 

wspólnie ustalimy.

• Repertuar muzyczny również jest do 

indywidualnego ustalenia.

• Dobiorę sprzęt idealnie pasujący do stylu Waszego 

wesela jak i sali by wszystko tworzyło spójną całość.

• Zadbam o każdy punkt wesela, który zostanie 

ustalony by wszystko przebiegało zgodnie z planem.

• Czas trwania imprezy to 10h od momentu wejścia na 

sale Młodej Pary z możliwością przedłużenia.

• Dodatkowo:

mobilny bar oraz barmani, kamerzysta, 

fotograf, instrument na żywo saksofon lub skrzypce, 

wytwornica ciężkiego dymu.

• Oczywiście zapraszam do 

niezobowiązującego spotkania by móc osobiście 

porozmawiać o Państwa weselu.



Pakiet nr 1

• 2x kolumna aktywna (opcjonalnie + kolumna basowa)

• 2x ruchoma głowa

• 2x czarny tower/słup na ruchomą głowę (możliwy biały 

pokrowiec)

• 2x belka z ciepłym światłem

• Opcjonalnie dekoracja sali światłem LED

• czarne stanowisko DJ'a - stół Humpter

• wytwornica mgły

• mikrofon bezprzewodowy

• sterownik świateł DMX oraz pełne okablowanie

• konsola Pioneer, komputer MacBook Pro

Pakiet stworzony na nieco mniejsze przyjęcia do ok. 60 osób.

Bardzo eleganckie schludne stanowisko.

Koszt: 2500zł



Pakiet nr 2
• 2x kolumna aktywna (satelita)

• 2x kolumna basowa

• 4x ruchoma głowa spot

• 2x czarny tower/słup 1,5m na ruchomą głowę (możliwy biały pokrowiec)

• 2x czarny tower/słup 2m na ruchomą głowę (możliwy biały pokrowiec)

• 4x belka z ciepłym światłem

• czarne stanowisko DJ'a - stół Humpter

• Opcjonalnie dekoracja sali światłem LED

• wytwornica mgły

• 2x mikrofon bezprzewodowy

• sterownik świateł DMX oraz pełne okablowanie

• konsola Pioneer, komputer MacBook Pro

Pakiet idealnie sprawdza się na każde wesele.
Bardzo eleganckie schludne stanowisko DJ'a, całość dobrana 
kolorystycznie. Idealnie sprawdzi się na wesela w każdym stylu:
klasycznym, glamour, boho czy industrialnym poprzez dodanie stosownych 
dodatków.

Koszt: 3000zł



Gramy Z Wami
• E-mail: kontakt@gramyzwami.pl

• Tel: 731 542 401

• www.gramyzwami.pl

• www.facebook.com/gramyzwami

• Każdy z prezentowanych pakietów to tylko 
moja propozycja.

• Podczas wspólnego spotkania i omówienia 

wesela ustalimy czy któryś z nich to dobry 
wybór, czy też trzeba coś zmienić.

• Może należy dodać jeszcze jakieś kunsztowne 

dodatki by całość nabrała odpowiedniego 
klimatu.

• Jestem otwarty na wszelkie propozycje i 
sugestie.

Ponieważ:


