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Oferta - DJ



Jestem DJ -em z trzynastoletnim

doświadczeniem na scenie House Music i

zawsze zarażam ludzi miłością do tej muzyki.

To właśnie kultura Peace&Love wywodząca

się z tej muzyki natchnęła mnie do tego żeby

wprowadzić w Polskie wesela i imprezy

okolicznościowe zupełnie nowe, świeże

spojrzenie. 

Dlatego klimat Slow , czyli wyjście poza

szablony tradycji. Moim zadaniem i

największą przyjemnością jest to, żeby

wszyscy dobrze się bawili, postawili na luz,

pozytywne emocje i szaleństwo na parkiecie

bez stresu. Zawsze staram się doradzać jak

najlepiej w wyborze repertuaru. Oprócz

housowych dźwięków, gram też klasykę jak i

nowoczesne kawałki. Jeżeli macie swoje

ulubione piosenki, playlistę swoją bądź gości

jestem otwarty na wasze propozycje i staram

się ułożyć dla was set idealny. Nie prowadzę

biesiad w stylu Disco Polo i wulgarnych

zabaw, moim zadaniem jest dać wam to co

potrafię najlepiej czyli wymarzoną oprawę

muzyczną. 

Jak działam ?

w w w . m a s z y n k a d o c w i e r k a n i a . p l

https://maszynkadocwierkania.pl/


Premium
Pakiety :

Basic

Stanowisko DJ-a

Nagłośnienie sceniczne

Podstawowe oświetlenie parkietu 

Mikrofon bezprzewodowy

Konsola DJ'ska Traktor

Pozostały sprzęt zapewniający

W skład pakietu BASIC wchodzą :

     odpowiednie funkcjonowanie imprezy 

Stanowisko DJ-a

Dodatkowe dekoracje stanowiska

dobrane pod motyw przewodni imprezy

Dodatkowe nagłośnienie sceniczne
Dodatkowe światło statyczne w formie
żarówek vintage oraz 

Mikrofon bezprzewodowy

Konsola Dj'ska Pioneer 

Pozostały sprzęt zapewniający

Prowadzenie pożegnania 

W skład pakietu PREMIUM wchodzą :

      dodatkowo oświetlenie światłami
      marki Portman P1 Retro.

       odpowiednie funkcjonowanie imprezy

      Państwa młodych  w formie zimnych

      ogni (opcja bardzo zalecana

      przez fotografów).
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cena: 3500zł

cena: 6500zł 

Czas pracy to 11h od pojawienia się Pary Młodej lub gości 

Dojazd powyżej 50 km od Rybnika liczony dodatkowo 

W przypadku wesel /imprez dwudniowych lub powyżej

Opcje pakietów są elastyczne i można je łączyć wedle 

       na sali , każda dodatkowa godzina to koszt 500 zł.

       3 zł za kilometr.

      50 km proszę o nocleg dla siebie oraz swojego asystenta.

      uznania.

Dodatkowe informacje:



Rezerwacja 
terminu 

+48 608648412

kontakt@maszynkadocwierkania.pl www.maszynkadocwierkania.pl

Chcesz z nami bawić się do białego rana w klimacie  Slow

Wedding?  W takim razie zapraszamy do kontaktu

mailowego oraz telefonicznego. Zachęcamy również do

umówienia spotkania zapoznawczego na którym ustalimy

cały scenariusz waszej imprezy. Spotkanie możemy odbyć

również wirtualnie.  

Aby zarezerwować termin obowiązkowe jest 
podpisanie umowy osobiście , bądź drogą mailową 
oraz wpłacenie zadatku w kwocie 1000 zł. Jest to 
konieczne jeżeli chce się mieć 100%  gwarancji 
terminu. Zachęcamy osoby mieszkające na terenie 
śląska do umówienia spotkania osobistego przy 
kawie. Większość spraw załatwiamy drogą mailową, 
dlatego jeżeli macie  pytania, coś jest niejasne, w 
ostatnim momencie zmieniliście koncepcje piosenki 
 na pierwszy taniec piszcie śmiało lub zadzwońcie. 
 Odpowiemy o każdej porze dnia i nocy. 

Kontakt

https://www.instagram.com/maszynka_do_cwierkania/
https://soundcloud.com/mikeplumsky
https://open.spotify.com/user/zk0fhfaymt98vinerb8jyevm0?si=73b52fdf69d247be
mailto:kontakt@maszynkadocwierkania.pl
https://maszynkadocwierkania.pl/

