
- prowadzenie wesela bez limitu czasowego- prowadzenie wesela bez limitu czasowego- prowadzenie wesela bez limitu czasowego

- profesjonalne nagłośnienie- profesjonalne nagłośnienie- profesjonalne nagłośnienie

- profesjonalne oświetlenie- profesjonalne oświetlenie- profesjonalne oświetlenie

- fontanny sceniczne "iskry"- fontanny sceniczne "iskry"- fontanny sceniczne "iskry"

- konfetti- konfetti- konfetti

- możliwość dekoracji światłem- możliwość dekoracji światłem- możliwość dekoracji światłem

- zabawy ze smakiem dla wszystkich- zabawy ze smakiem dla wszystkich- zabawy ze smakiem dla wszystkich

- gadżety do zabaw i oczepin- gadżety do zabaw i oczepin- gadżety do zabaw i oczepin

- najlepsza muzyka !!!- najlepsza muzyka !!!- najlepsza muzyka !!!

- ponad 20-letnie doświadczenie !!!- ponad 20-letnie doświadczenie !!!- ponad 20-letnie doświadczenie !!!

- świetny kontakt z ludźmi- świetny kontakt z ludźmi- świetny kontakt z ludźmi

- wspaniały humor :)- wspaniały humor :)- wspaniały humor :)

- możliwe prowadzenie wesela w duecie- możliwe prowadzenie wesela w duecie- możliwe prowadzenie wesela w duecie

- najlepsze ceny! :)- najlepsze ceny! :)- najlepsze ceny! :)



Od ponad 20 lat pracując jako: dj, wodzirej, konferansjer
- miałem okazję prowadzić wiele imprez takich jak: 
wesela, bankiety, eventy, imprezy firmowe i integracyjne, bale
studniówkowe, bale sylwestrowe, pikniki, dyskoteki, karaoke.
Jestem na bieżąco w sektorze usługowo-rozrywkowym 
z wszelkiego typu nowościami pojawiającymi się na rynku. 
Moje usługi cechują się pełnym profesjonalizmem, kulturą
osobistą, elegancją, nowoczesnym sprzętem, bogatą ofertą
muzyczną oraz wspaniałym kontaktem z publicznością 
i sympatyczną barwą głosu. 
Jako osoba doświadczona w branży muzycznej potrafię sprostać
oczekiwaniom klienta. W  trakcie imprezy organizuję różnego
rodzaju zabawy, konkursy, quizy, karaoke. 
Wybór mojej osoby na Państwa imprezę gwarantuje najlepszą 
i niezapomnianą zabawę. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych! :)

1. 1. 1. Brak stresujących ograniczeń czasowychBrak stresujących ograniczeń czasowychBrak stresujących ograniczeń czasowych   
- to Wy decydujecie kiedy kończymy imprezę;- to Wy decydujecie kiedy kończymy imprezę;- to Wy decydujecie kiedy kończymy imprezę;
2.2.2. Pełen profesjonalizm, doskonały kontakt z ludźmi, Pełen profesjonalizm, doskonały kontakt z ludźmi, Pełen profesjonalizm, doskonały kontakt z ludźmi,
prowadzenie na najwyższym poziomieprowadzenie na najwyższym poziomieprowadzenie na najwyższym poziomie   
- to zasługa kilkunastoletniego doświadczenia w branży;- to zasługa kilkunastoletniego doświadczenia w branży;- to zasługa kilkunastoletniego doświadczenia w branży;
3.3.3. To ja zagram na Waszym weselu To ja zagram na Waszym weselu To ja zagram na Waszym weselu   
- masz pewność, że osobiście poprowadzę Wasze wesele;- masz pewność, że osobiście poprowadzę Wasze wesele;- masz pewność, że osobiście poprowadzę Wasze wesele;
4.4.4. Profesjonalny sprzęt - wykorzystuję sprzęt nagłośnieniowy Profesjonalny sprzęt - wykorzystuję sprzęt nagłośnieniowy Profesjonalny sprzęt - wykorzystuję sprzęt nagłośnieniowy   
i oświetleniowy tylko znanych i niezawodnych marek;i oświetleniowy tylko znanych i niezawodnych marek;i oświetleniowy tylko znanych i niezawodnych marek;
5.5.5. Humor, kultura osobista, największe hity muzyczne, zabawy. Humor, kultura osobista, największe hity muzyczne, zabawy. Humor, kultura osobista, największe hity muzyczne, zabawy.
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