
 

 

POŁOWINKI  2015 OFERTA 
PRO-DJ.PL-OPRAWA MULTIMEDIALNA IMPREZ 

 

W ofercie: 

- Dwóch Dj’i w cenie jednego. 

- Szeroki repertuar muzyczny. 

- Zabawy dla wszystkich uczestników. 

(opcjonalnie konkursy dla pojedynczych os.)  

- Impreza z cyfrowych wersji muzycznych jak i 

analogowych (winyle). 

- Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie 

dostosowane do pomieszczenia. 

- Pomoc przy wybraniu miejsca imprezy lub 

kompleksowa usługa organizacji (opcjonalnie). 

- Wokalistka (opcjonalnie), Fotografowie 

(opcjonalnie). 

- Umowa oraz możliwość wystawienia faktury VAT. 

- Świetny kontakt z młodzieżą i starszym pokoleniem, 

doświadczenie i obeznanie. 

 

Nagłośnienie/ Oświetlenie: 

Dwie konsole dj’skie (gramofony, cdplayery + 

kontrolery midi połączone z komputerem). 

Nagłośnienie dostosowane do powierzchni sali i 

liczebności imprezy od 800W do 3000W.  

Możliwość podłączenia innych zewnętrznych 

urządzeń (np. telefony). 

Oświetlenie ledowe  dopasowane do powierzchni sali 

(pary ledowe, efekty ledowe, skanery, stroboskopy) 

skonfigurowane – sterowane DMX. 

Stanowisko dj’a otoczone podświetlanym 

parawanem, rampa oświetleniowa. 

Muzyka: 

Dominująca: discopolo, electro, club, pop, dance, 

dutch, hity dyskotekowe, „eskohity”. 

Dodatkowe: HipHop, Rap, Reagge, RnB, Trap, House, 

Fidget, Bałkany, Rock, utwory wolne i inne. 

+ Dedykacje muzyczne od klas dla wychowawców 

(opcjonalnie). 

+ 20 wybranych utworów mające pojawić się w 

trakcie imprezy. 

+ śpiew na żywo (wokalistka opcjonalnie) oraz utwory 

do śpiewania dla uczestników (znane polskie hity). 

+ Możliwość podpięcia urządzeń komórkowych i 

tworów na życzenie z dedykacją (opcjonalnie). 

 

 

Zabawy/Konkursy: 

 

- Zabawy dla wszystkich uczestników imprezy 

(do ustalenia jakie spośród kilku - pociąg, prawy do 

lewego itp.). 

- Zabawy/konkursy dla par i pojedynczych osób 

(opcjonalnie). 

- Rywalizacja między klasowe (opcjonalnie).  

 

 

Możliwość nagród rzeczowych (opcjonalnie). 

 

Współpracujemy z fotografami – możliwość 

skorzystania z ich oferty ze zniżką (opcjonalnie). 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. 

 

W skrócie oferujemy w cenie: 2xDJ, Muzykę 

dopasowaną do charakteru imprezy,  Zabawy dla 

wszystkich uczestników.  Impreza z winyla.  

Integracja z uczestnikami zabawy. Umowa. 

Profesjonalne nagłośnienie , oświetlenie i 

niezapomnianą zabawę!! 

 

Możliwość wystawienia faktury VAT .  

 

Pełne ustalenie przebiegu imprezy przy podpisaniu 

umowy oraz wpłaty zadatku. 

 

Do zobaczenia na imprezie!  

Grupa Pro-DJ.pl 

www.pro-dj.pl      www.fb.com/najlepsidje 


