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DJ na imprezy firmowe
http://www.djrooby.pl

Jako DJ na wesela dokładam wszelkich starań, aby ten jeden z najcudowniejszych dni w życiu był naprawdę
unikatowy. Oryginalne pomysły na weselne zabawy i kompletna oferta usług muzycznych to dwie rzeczy,
które sprawiają, że wielu Klientów poleca mnie innym osobom. W zawodzie DJ - a najważniejszy jest
profesjonalny sprzęt i poczucie humoru, które zintegruje wszystkich gości, niezależnie od wieku. Zrobię tak,
że Twoje wesele będzie unikatowe i niezapomniane.

Muzyka weselna Ty wybierasz, ja gram

W bogatym repertuarze piosenek można znaleźć przeboje z poprzedniej epoki, a także aktualne hity. Dla
mnie, jako DJ - a, istotne jest, aby podczas wesela każdy mógł potańczyć. Kreuję nastrój romantyczną
muzyką, ale także porywam na parkiet szalonymi dźwiękami Twista i Rock&Rolla. Prowadzę także
tradycyjne przyśpiewki, przy których cała sala śpiewa. Repertuar jest szczegółowo omawiany z Parą Młodą
jeszcze przed weselem, aby zapewnić im jak najlepszą zabawę.

Zabawy weselne, czyli jak urozmaicić wesele?

Zadaniem DJ a na weselu jest nie tylko organizacja oprawy muzycznej. Po za tańczeniem istotne są także
zabawy weselne, które urozmaicają imprezę i doskonale integrują gości weselnych. Jedną z najciekawszych
zabaw jest karaoke. Ponadto prowadzę także klasyczne oczepiny, w trakcie których wybiera się nowych
Nowożeńców. Całokształt zabaw jest także dokładnie omawiany z Narzeczonymi.

Jeśli szukacie profesjonalnego DJ a na wesele, skontaktujcie się ze mną. Codziennie mieszkam w Warszawie,
ale usługi muzyczne świadczę na terenie Polski. Zapewniam, że Wasze wesele będzie idealne.
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