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DJ Luca
Na profesjonalnej scenie od 2000 roku.

Debiutowałem podczas Balu Sylwestrowego dla 250 osób, to było wspaniałe
doświadczenie! Od tego czasu rozgrzałem setki imprez.
W szkołach, klubach, weselach na terenie całego kraju.

Moje motto to:muzyka łączy pokolenia
niezależnie od tego czy zabawa jest dla 100 czy dla 10 000 osób.

Nasz Zespół



Wodzirej Alvaro

Kreowanie kameralnych zabaw tanecznych jak i bogatych weselnych balii traktuję jak wyzwanie.
Staram się zbudowaćmiędzypokoleniową zabawę, łączącą rodziny i znajomych.

Konkursy oraz tempo imprezy, dostosowuję do charakteru zabawy i
oczekiwań Młodej Pary.





N
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Program przyjęcia jest wcześniej ustalony z Parą Młodą.
Decydujemy czy robimy oczepiny, konkursy, jak tak to jakie, czy ma być
podziękowanie dla rodziców, przyjaciół etc. Jak ma wyglądać moment
wprowadzenia tortu, jaka muzyka. Impreza prowadzona przez dwie osoby.

Playlistę przygotowujemy, zgodnie z gustemmuzycznym Młodych, program
muzyczny dobieramy tak, aby każdy z gości znalazł coś dla siebie.

Jesteśmy elastyczni i dokładamy wszelkich starań, aby ten dzień był dla
Państwa taki jak sobie Państwo to wymarzyliście.

Oferujemy

� kompleksową organizację zabawy weselnej
� play-listę hitów lat 70’tych, 80’tych, 90’tych oraz przeboje XXI wieku
� granie na życzenie
� zabawy taneczne
� dekoracje świetlne
� sprzęt nagłośnieniowy
� taniec w chmurach
� najlepsze wyczucie imprezy
� otwartość na życzenia klienta
� doświadczenie w prowadzeniu dużych imprez

Pakiet zawiera pełne nagłośnienie, oświetlenie 8xLED PAR, 2xListwa LED,
2xRuchome głowy oraz Taniec w Chmurach – ciężki dym wraz z występem
DJ + Wodzireja, dojazdem.

Nie doliczamy za przedłużenie imprezy oraz dojazd.

Jesteśmy cały czas do Waszej dyspozycji.

Pakiet standardowy



� Dekorację dodatkowych pomieszczeń światłem, nasze standardowe
oświetlenie zapewnia oświetlenie większości sal weselnych

� Rzutnik do wyświetlania zdjęć, filmów
� Fotobudkę

Dodatkowo oferujemy

Fotobudka

� 2h
� Nielimitowana Ilość zdjęć
� Opieka animatora
� Śmieszne akcesoria
� Odbitki od ręki
� Płyta ze zdjęciami

� 3h
� Nielimitowana ilośc zdjęć
� Opieka animatora
� Śmieszne akcesoria
� Odbitki od ręki
� Płyta ze zdjęciami

� 4h
� Nielimitowana ilość zdjęć
� Opieka animatora
� Śmieszne akcesoria
� Spersonalizowane tabliczki
� Odbitki od ręki
� Płyta ze zdjęciami

Cena 900zł

Cena 1100zł

Cena 1300zł

Pakiet MINI

Pakiet STANDARD

Pakiet PREMIUM



Kontakt

Poznaj nas

Już teraz zapraszamy Was na niezobowiązujące spotkanie online, na którym
opowiemy Wam przebieg wesela od A do Z ze wszystkimi szczegółami oraz
przedstawimy nasz warsztat pracy.

www.maxdance.com.pl

+ 48 606 853 974

https://youtu.be/ZTPYnGKNyXo
https://www.maxdance.com.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt4UeJbC6A02ZSaUFcjLLqjPXmPfo-jOj
https://www.facebook.com/maaaxdance/
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