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DJ na wesele Bydgoszcz
http://www.dj-bydgoszcz.pl

Szukasz dobrego DJ-a na ślub lub studniówkę? Moja oferta jest właśnie dla Ciebie! DJ Rooby to właściwy
wybór i człowiek, któremu możesz powierzyć jeden z najpiękniejszych fragmentów Twojego życia - przyjęcie
weselne. Oprócz przyjęć weselnych, w mojej ofercie znajduje się także oprawa muzyczna bali
studniówkowych. Cechuje mnie pasja, pracowitość oraz świetne zaplecze sprzętowe. Gwarantuję pełną
satysfakcję.

W kwestii przygotowania wesela, doskonale wiem jak istotne są szczegóły. Pracuję na przyjęciach
okolicznościowych w weekendy, dlatego środek tygodnia poświęcam na spotkania z Kontrahentami i
omawianie warunków kontraktu. Cechuje mnie tradycjonalizm, ale jestem otwarty na nowatorskie trendy oraz
co normalne na życzenia Kontrahentów. Zatrudniając mnie zyskujesz gwarancję profesjonalizmu do samego
końca imprezy weselnej. Nie spożywam alkoholu i poświęcam się w pełni swojemu poważnemu zadaniu.
Zdaję sobie sprawę, że wesele powinna być czymś absolutnie wyjątkowym. Moim dużym atutem, którego nie
znajdziesz u wielu jest to, że działam w duecie. Moi Zleceniodawcy mają do wyboru opcję - DJ   konferansjer
lub DJ   wokalista/akordeonista. Czemu właśnie takie rozwiązanie? W duecie, mamy poszerzone możliwości
w temacie zabaw dla gości oraz wyborze rekwizytów.

Dysponujemy nagłośnieniem, które wspaniale sprawdzi się na weselach oraz innych imprezach, nawet do 700
osób. Zachęcamy do sprawdzenia naszych możliwości, a jeżeli oferta przypadnie wam do gustu, skontaktuj się
ze mną w sprawie wolnego terminu. Cena zostanie ustalona indywidualnie.
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