W 2007, kiedy to po raz pierwszy stanąłem przed szerszą publicznością w roli DJ’a
i wodzireja, zrozumiałem czym będę się w życiu zajmowad. Odkryłem w sobie wtedy
ogromną pasję, płynącą z dawania radości innym.
Przez ostatnie lata miałem okazje (i szczęście) prowadzid mnóstwo różnych imprez zaczynając od tych małych urodzinowych przyjęd, aż po eventy plenerowe i wesela.
Dziękuję bardzo za zaufanie wszystkim nowożeocom, którzy powierzyli w moje ręce tak
ważny dla nich dzieo. Poza rolą DJ’a i wodzireja występuję również jako konferansjer promuję nowo otwarte sklepy i zapowiadam różne wydarzenia na koncertach.
Trzynaście lat na rynku i prowadzone w tym czasie ok 100 imprez rocznie to doświadczenie,
które przekłada się jakośd moich realizacji. Zadowolenie klienta i uśmiech młodej pary jest
dla mnie największa nagrodą.
Dołożę wszelkich starao, aby Paostwa wesele było niezapomniane, a wspomnienia z tego
dnia zostały na całe życie.

DLACZEGO
JA
Drodzy Narzeczeni.
Na sam początek pozwólcie, że pogratuluję Wam zaręczyn.
To znakomita wiadomośd !
Wnet czeka Was ceremonia zaślubin i wymarzone wesele.
Wspólnie ustalimy scenariusz wesela, dobierzemy odpowiedni
repertuar muzyczny oraz dopasujemy
zabawy i konkursy do Paostwa oczekiwao.
Wszystko po to, aby Wasze wesele zapamiętano na bardzo
długo.
Mój autorski program, niespotykane zabawy, oryginalnośd i
doświadczenie sprawi, że tak właśnie będzie.

Trzeba również zajrzed na zaplecze techniczne. Aby uniknąd niespodzianek w
postaci awarii, do realizacji każdej imprezy wykorzystujemy wysokiej klasy,
renomowanych marek sprzęt. Nagłośnienie strojone jest do akustyki sali aby
muzyka była głośna i zarazem przyjemna dla ucha odbiorców. Do wyboru są
obecnie dwa zestawy, podstawowy i rozszerzony

Nagłośnienie:
- NAW Performence Audio VMS VMS1815 aktywne z
procesorem DSP w skład którego wchodzą
- 2x Satelita VSC 15” na głośnikach Koaksjalnych B&C
Speakers mocy łacznej 800w RMS
- 1x Subwoofer MBR18” na głośniku B&C Speakers
mocy łącznej 1200w RMS i zintegrowanym
wzmacniaczem 4100w,
Oświetlenie:
- 4x par LED Flash Profesjonal 7x10w
- 1x Statyw Athletic + belka 1m
- Podświetlane stanowisko (parawan) + 1 lub 2 szt
LEDbar light4me
- Wytwornica dymu ADJ 1300w oraz wentylator do
szybkiego rozprzestrzeniania się dymu.
- Oświetlenie zawieszone jest na jednym statywie i
belce 1m, bez sterowania (automat)
- Płyn bezwonny iFog
-Konsoleta: 2x Denon Dj SC5000, 1x Denon Dj X1800
Wideo
https://www.youtube.com/watch?v=j7QQJ3OPyzw
Wideo
https://www.youtube.com/watch?v=43wYHWjgob4

Nagłośnienie:
- NAW Performence Audio VMS VMS1815 aktywne z
procesorem DSP w skład którego wchodzą
- 2x Satelita VSC 15” na głośnikach Koaksjalnych B&C
Speakers o mocy łacznej 800w RMS
- 2x Subwoofer MBR18” na głośnikach B&C Speakers
o mocy łącznej 2500w RMS (mostek) i zintegrowanym
wzmacniaczem 4100w
Oświetlenie:
- 4x głowice ruchome involight mh50s mk2
- 6x par Flash Profesjonal 7x10w
- 4x Ledbar Fractal 24x3w podświetlane stanowisko
- 4x Ledbar L4M (zawieszone w pionie na rampie)
- 2x Statyw Duraturss (korbowy)
- 3x Rampa Athletic r-150 – trzy odcinki po 1,5m
- Podświetlane stanowisko
- Wytwornica dymu ADJ 1300w oraz wentylator do
szybkiego rozprzestrzeniania się dymu
- Płyn bezwonny iFog
- Konsoleta: 2x Denon Dj SC5000 , 1x Denon Dj X1800
- Sterowanie protokołem dmx
Wideo https://www.youtube.com/watch?v=L2ibB89f8SE
Wideo https://www.youtube.com/watch?v=KaeVsA7Roy4
Wideo https://www.youtube.com/watch?v=PTKzFHvxvwg
Wideo https://www.youtube.com/watch?v=BHjth_FJYRg
* w przypadku imprezy powyżej 300 osób lub małej
imprezy plenerowej dokładane są 2 dodatkowe
subwoofery o mocy 2400w RMS

Usługa Vip

Oferuję Paostwu dekoracje pięknym ażurowym napisem love w komplecie z sercem.
Podświetlenie napisu panelami ledowymi RGB

Oferuję Paostwu koło fortuny, które będzie bawid Waszych gości przez
cały czas trwania uroczystości. To świetny wybór by w czasie przerw
wykonad zadanie lub wygrad nagrodę

Usługa Vip

Pierwszy taniec oficjalnie rozpoczyna zabawę taneczną. Może byd
tradycyjny lub podczas tej chwili możecie zataoczyd w obłokach chmur.
Dlatego jeśli szukacie urozmaicenia, chcecie stworzyd nietuzinkową
scenerię, albo ukryd niedociągnięcia taneczne, to ta oferta jest
skierowana właśnie dla Was!

ZABAWY, KONKURSY, ANIMACJE TANECZNE

Nie tylko muzyka towarzyszy nam podczas wesela. Organizuję zabawy i
konkursy, które przyniosą wiele radości i uśmiechu.

ILE TO KOSZTUJE ?
Ceny za piątek i sobotę

Pakiet dedykowany jest dla wesel / przyjęd 30 – 50 osób.

3000
zł

W pakiecie znajdziecie:
- Dwanaście godzin oprawy muzycznej,
- Nagłośnienie i podstawowe oświetlenie parkietu
- Zabawy i konkursy

Pakiet dedykowany jest dla wesel do 150 osób.

3500
zł

W pakiecie znajdziecie:
- Dwanaście godzin oprawy muzycznej
- Nagłośnienie i rozbudowane oświetlenie
- Zabawy i konkursy

Pamiętajcie o terminach poza sezonem w których możesz uzyskad rabat:
• styczeo, luty, listopad, grudzieo

Do każdego pakietu jest możliwośd dobrania usług VIP
Rodzaj imprezy

Pakiet Podstawowy

Pakiet Rozszerzony

Poprawiny

1200 zł / 8h

1600 zł / 8 h

Urodziny / Rocznica

1000 zł / 8h

1400 zł / 8h

Szkolne / Firmowe

Do ustalenia

Do ustalenia

• Możliwośd przedłużenia wesela ponad godziny ustalone w umowie
• Cena może ulec zmianie w zależności od lokalizacji realizacji imprezy.
• Ceny usług dodatkowych dobierane są indywidualnie.

O co najczęściej pytacie ?
1.Od ilu lat prowadzisz wesela ?
Wesela prowadzę od kilku lat. Początkowo prowadziłem imprezy w lokalach muzycznych. Praca z mikrofonem
od zawszę była moją mocną stroną (miałem również przyjemnośd prowadzid audycje radia żużlowego),
dlatego postanowiłem spróbowad czegoś nowego. Zaczynałem od małych przyjęd, aż skupiłem się praktycznie
tylko na weselach.
2.Na czym grasz / z czego grasz ?
Nagłośnienie to jedna z najważniejszych rzeczy, na którą mało kto zwraca uwagę. Korzystam z nagłośnienia
Polskiego producenta NAW Performence Audio na włoskich głośnikach o dalekim zasięgu i krystalicznym
dźwięku.
Posiadam również nagłośnienie drugiego producena Dr!Aus, (subwoofery), które pracują na imprezach
plenerowych i piknikach.
Oczywiście źródło dźwięku to konsoleta Denon, a liczne efekty oświetleniowe oparte są na technologii LED.

3.Czy można Cie zobaczyd jak prowadzisz wesele ? Masz jakieś materiały wideo?
Jeżeli Para Młoda się zgodzi to zapraszam  Materiałów wideo niestety nie otrzymuję od Paostwa Młodych,
gdyż jest to ich pamiątka ,o którą nie mogę prosid.
4.Czy opłacasz Zaiks ?
Opłaty z tego tytułu spadają na organizatora imprezy lub właściciela sali, w której organizowane będzie
wesele.
Dj musi posiadad muzykę legalnie zakupioną z prawem do publicznego odtwarzania.
5.Czy spożywa Pan alkohol podczas prowadzenia imprezy ?
Nie, nie spożywam alkoholu. Jestem w pracy 
6.Czy możesz zaproponowad jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje ?
Oczywiście ! Baoki mydlane, ciężki dym, fotobudka, dmuchane zamki - współpracuje z kilkoma sprawdzonymi
firmami z branży weselno/eventowej. Nie ma żadnych przeszkód by zrealizowad te atrakcje.
7.Co się dzieję jeżeli się rozchorujesz, bądź zdarzy się jakiś wypadek?
Jeżeli zdarzyłby się wypadek lub poważna choroba, nigdy ale to nigdy nie zostawiłbym Was na „lodzie”
Współpracuje z wieloma djami i prezenterami muzycznymi, którzy w przypadku awaryjnej sytuacji przyjadą i
poprowadzą wesele na odpowiednim wysokim poziomie
8. Czy współpracujesz z jakimś kamerzystą i fotografem ? Mógłbyś nam kogoś polecid ?
Tak, współpracuje. Są to osoby, które posiadają profesjonalne studia foto/wideo.

Skrzypaczka - Marta

Wodzirej - Kamil

Animatorka dla dzieci - Sylwia

Wokalistka - Karolina

Skrzypaczka Marta - zagra w kościele jak również live na weselu z Dj.
Wodzirej Kamil - śpiewa, taoczy, recytuje bawiąc przy tym wszystkich do łez. Czuwa nad przebiegiem wesela
oraz dba o dobry nastrój gości.
Animatorka Sylwia - zajmie się najmłodszymi kiedy rodzice będą bawid się z wami
Wokalistka Karolina - DJ + live wokal daje nam zespół na miano XXI wieku.

O szczegóły zapytaj na spotkaniu

NA KONIEC…
Zapraszam Was na niezobowiązujące spotkanie,
gdzie przedstawię całą ofertę, opowiem w jaki sposób
prowadzę przyjęcia oraz odpowiem na wszystkie
Wasze pytania

500-015-522
coretoxevent@gmail.com
Gorąco zachęcam do odwiedzania strony

www.coretoxevent.pl
Jak również strony facebook, gdzie znajdziecie
opinie na mój temat

www.facebook.com/Coretoxevent
Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy !

