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Szukasz najlepszego DJ-a na przyjęcie ślubnę lub studniówkę? Nie mogłeś lepiej trafić! DJ Rooby to
najlepszy wybór i człowiek, któremu możesz zawierzyć jeden z najważniejszych fragmentów Twojego życia -
imprezę weselną. Oprócz wesel, w mojej szerokiej ofercie znajdziecie również obsługa studniówek. Wyróżnia
mnie pasja, pracowitość oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe. Gwarantuję pełną satysfakcję.

W kwestii przygotowania wesela, doskonale wiem jak znaczące są szczegóły. Pracuję na imprezach
okolicznościowych w weekendy, toteż środek tygodnia poświęcam na rozmowy ze Zleceniodawcami i
omawianie warunków kontraktu. Z reguły serwuje tradycyjne utwory, ale pozostaję otwarty na nowoczesne
trendy oraz oczywiście na uwagi Klientów. Zatrudniając mnie dostajesz gwarancję profesjonalizmu od
początku do końca imprezy weselnej. Nie piję alkoholu i poświęcam się w całości swojej pracy. Doskonale
rozumiem, iż wesele musi być czymś absolutnie wyjątkowym. Moim dużym atutem, który wyróżnia mnie
spośród konkurencji jest to, że występuję w duecie. Moi Klienci mają do wyboru opcję - DJ   konferansjer lub
DJ   wokalista/akordeonista. Skąd taki wybór? W duecie, mamy znacznie więcej możliwości przy
organizowaniu zabaw dla gości oraz korzystaniu z rekwizytów.

Posiadamy w arsenale nagłośnienie, które doskonale sprawdzi się na weselach oraz innych imprezach, nawet
do 700 osób. Namwiamy do zapoznania się z naszymi możliwościami, a jeśli spodoba Wam się oferta,
skontaktuj się ze mną w sprawie wolnego terminu. Masz możliwość negocjacji ceny.
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