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Esküvő Dj Árajánlat
Kedves Ifjú Pár!
Először is gratulálunk az esküvőtökhöz!
Tudjuk, hogy milyen nehéz tapasztalt és megfizethető dj.-t találni.
Mi ketten vagyunk egy áráért, gyorsabban és rugalmasan
reagálunk a kihívásokra, zenekérésekre, végig fiatalos
lendülettel.
Ráadásul, ha az egyikünkkel történne is valami, biztosan meg
lesz tartva a buli.
Igyekszünk alázattal végezni hivatásunk, a fejlődés, fejlesztés
folyamatos.
Miért mi? 





Természetesen saját fény és hangtechnikával dolgozunk, amivel olyan színűre varázsolhatjuk a
termet, amilyenre szeretnétek, a hangtechnikánkkal akár egy nagy zenekart is tudunk
hangosítani több ezer wattal.
Büszkeséggel írhatjuk, hogy csapatunk rendelkezik hangmérnöki végzettséggel, amit szívesen
kamatoztatunk. (School of Entertainment and Technology Budapest)
Sikeres Dj vizsga 2010-ben, az elismert djtanfolyam.hu iskola szervezésében.
A híres siófoki Flört The Clubban megrendezésre kerülő dj contest elnevezésű
Dj versenyen elért első helyezés 2013-ban.

A zenei igényeket, a stílusokat természetesen előre egyeztetjük, viszont nem tudunk lejátszási listát
adni, mivel nincs két egyforma közönség.  Örömmel vesszük, ha összeírnátok a kedvenc „fehér”
listátok (10-20 zene) és készíthettek feketelistát is, amit még véletlenül sem akartok hallani.

Ajánlom classic csomagunkat, amibe beletartozik:















ingyenes szertartás hangosítás zenekari keverővel, rádiós mikrofonokkal
hangtechnika: 2x1000 watt + 1250 watt aktív
sub (mackie aktív hangfalak), rendszer processzorok a
nívós hangzásért.
Pioneer XDJ-RR dj pult
Fénytechnika: stroboszkóp, LED terem színező effekt,
4 db robotlámpa,
Digitális fényvezérlő (általunk írt programokkal)
4-5 db LED falszínező effekt (surlófény)
Dj pult állvány (bárhova elhelyezhető), paraván
és/vagy hangfalállvány szoknyák, kikevert színnel
megvilágítva
Vacsora alatti zene, már elhangzanak, a bulira hangoló slágerek
Professzionális Dj műsor
Köszöntők és ceremóniamester hangosítása vezeték nélküli
mikrofonokkal (Kizárólag erre a célra)
Az este rögzített hanganyaga, akár megörökíthetjük azt is, amit az
anyakönyvvezető mond
Nyitótánc stúdió minőségű összevágása
Személyes találkozó Budapesten és vonzáskörzetében,
rugalmasok vagyunk a videó (skype, facebook) beszélgetésre is.
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Nálunk nincs hajnali 3 óra után felár, tartson a felhőtlen jó hangulat, ameddig szeretnétek.
Ugyanakkor örülnénk, ha olyan jó hangulatú lenne a vége, mint az eleje,
hogy mindenki örömmel emlékezzen vissza a nagy napotokra. 
Ha szeretnétek, hogy a dj fiatalos lendülettel végig „tombolja” a bulit,
kettőt kaptok egy áráért, akár előfoglalási vagy szezonális kedvezménnyel,
ami tartalmaz minden egyéb, üzemanyag költséget is.

Árajánlatot kérek most
A rendezvény előtt általában tartunk INGYENES "helyszíni szemlét" (Budapest és 80km-es
vonzáskörzetében), ahol megtudjuk beszélni a részleteket, így
még biztosabb a minőség, ami számunkra az első.

Kérhető feltétek:







+LED surlófények (falfestő), amikkel olyan színűre
varázsoljuk a termet, amilyenre szeretnék
(összesen 10-12 db): 10.000 Ft/5db
Plusz hangtechnika, ha nagyobb teret kell “bezenélni”
(Opera aktív hangfalak): 20.000 Ft
Több helyszín egyidejű hangosítása
(ha a ceremónia után nincs idő átszerelni a vacsora helyszínére): 15.000 Ft
Kisebb zenekar hangosítása max. 4000 wattig: 30.000 Ft
Füstgép/ködgép (Ha a helyszín engedi): 15.000 Ft

Köszönjük megtisztelő figyelmetek, várjuk személyes találkozónkat, ahol egy kávé mellett
megbeszélhetjük a részleteket. 
Számunkra fontos a kölcsönös szimpátia és a bizalom, az együttműködés érdekében.
www.axgyarmati.hu

