
Kim jest DJ 
MARTIN? 

Spróbujmy 
odpowiedzieć 

na to pytanie!  

DJ 

OŚWIETLENIOWIEC 

OPIEKUN 

Waszych 

Gości 



Witajcie ! 

Przy prowadzeniu imprezy  

pomagają mi współpracownicy.   

Podczas rozkładania i składania 

sprzętu jest nas troje.   

Natomiast na weselu ze względu  

na różnorodność zabaw  

i animacji jest nas dwoje  



  
 

wszystkie piątki  

poniedziałek-czwartek  

 

 

 

W CENIE: 

 

 Pracują zawsze dwie osoby 

 Dojazd w cenie usługi (dalekie trasy powyżej  

      300 km do uzgodnienia) 

 Oświetlenie sali tanecznej i jadalnej  

      – najnowsze efekty świetlne  

      (ruchome głowy, pary i belki LED) 

 Nagłośnienie 3 tyś wat (do 150 osób) 

 Nowoczesna konsola i stół DJ-ski 

 Wysuwany telewizor Full HD  

      z dużym wyświetlaczem (wykorzystywany  

      do zabaw i podziękowań dla rodziców) 

 Ciężki dym – „taniec w chmurach” 

 Lekki dym estradowy 

 Wyrzutnie CO2 

 Pirotechnika wewnętrzna 

 Pirotechnika zewnętrzna 

 Bańki mydlane 

 Konfetti 

 Stylowe rekwizyty i przebrania wykorzystywane  

      podczas zabaw, konkursów i animacji muzycznych 

 Animacje i zabawy dla dorosłych i dla dzieci 

 Świetlisty taniec (balony LED, pałki LED) 

 Impreza trwa 12 godzin od wejścia gości/Pary Młodej na salę  

 

* Cena za poprowadzenie wesela z poprawinami wynosi dodatkowo 1500 zł 

drugi dzień wesela 

(poprawiny)*  



TANIEC W CHMURACH – to niewątpliwie najbardziej  

romantyczny klimat rozpoczęcia waszego wesela. 

Fotograf będzie miał niepowtarzalną okazję do zrobienia ciekawych zdjęć podczas 
tańca, a zaproszeni goście będą oczarowani Waszym występem  

BAŃKI MYDLANE – taki rodzaj atrakcji może odbyć się w dowolnym momencie 

Waszego przyjęcia – przy wejściu na sale, w trakcie pierwszego tańca, czy po prostu 

podczas przyjęcia, kiedy Goście będą tańczyć. Na pewno wywoła on wśród 

zaproszonych (zapewniamy, że nie tylko wśród małych dzieci!) spory entuzjazm. 

Bańki mydlane – kto z nas nie pamięta tej zabawy z dzieciństwa? 



ŚWIETLISTY TANIEC – to jeden  

z najbardziej spektakularnych         

i wzruszających momentów  

na weselu zwany też  

"tańcem miłości".  

Kiedy i dlaczego go robimy?  

Jest często częścią podziękowania 

dla rodziców, dzięki niemu unikamy 

sztucznych kółeczek  

i rozczulających piosenek! 

KONFETTI – posiadamy 

profesjonalne wyrzutnie 

wystrzeliwujące konfetti 

na odległość 5 m - różne rodzaje. 

Dodatkowy efekt wizualny  

Podczas pierwszego tańca  

lub zabaw tanecznych. 



Realizujemy bardzo dużo 

ciekawych, stylowych  

i oryginalnych konkursów  

i zabaw tanecznych, dzięki 

którym Wasze wesele jest 

zabawą przebojową   

i zwariowaną. Jednocześnie 

tworząc tego typu zabawy 

taneczne dbamy o dobry styl, 

kulturę prowadzenia i jakość! 



Animacje i zabawy taneczne podkręcają 

intensywność Waszego wesela, a elementem, 

który ma na to wpływ są rekwizyty i przebrania.  

W trakcie imprezy wykorzystujemy dużą liczbę 

ciekawych rekwizytów dbając o to, aby bardzo 

dobrze prezentowały się w trakcie Waszej 

imprezy oraz ściśle współgrały ze stylem  

i kontekstem realizowanej zabawy tanecznej. 

 



Dekoracja światłem to podstawa  

do pięknych zdjęć i ogólnego uroku 
oraz magii Waszego wesela!  

PIROTECHNIKA 

ZEWNĘTRZNA 

   Oświetlając Wasz lokal dbamy  

o elegancki design,  

dlatego unikamy tandetnych 

efektów świetlnych.  



MUZYKA jaką odtwarzam 

podczas Waszej imprezy jest 

zawsze dopasowana do Waszych 

Gości. Aktywność uczestników 

wesela na parkiecie doskonale 

potwierdza jaki gatunek jest 

najbardziej pożądany. Posiadam 

bogaty repertuar muzyczny,  

a najczęściej gram muzykę  

z różnych dekad i stylów, aby 

możliwie dogodzić każdemu  

z Gości. Stawiam na utwory 

rozpoznawalne, tym samym  

Wasza impreza to zbiór hitów 

niemalże każdego gatunku. 

Dbając o jakość świadczonej 

usługi, pracujemy wyłącznie  

na pewnym i renomowanym 

sprzęcie znanych marek.  

W skład oferty wchodzi  

bogate oświetlenie, ruchome 

głowice, belki i pary led, 

nagłośnienie sali, oraz efekty 

specjalne: pirotechnika, ciężki 

dym, bańki mydlane, konfetti  

i wyrzutnie CO2.  



 

Zadzwoń do mnie… 

oferta to tylko 

słowa, z chęcią 

poznam Was bliżej,  

odpowiem na 

wszystkie Wasze 

pytania  
  
Telefon czynny: 
  

PN – PT           10:00 – 20:00 

SB – ND         w sprawach pilnych SMS 

  

Jeśli nie odbiorę - ODDZWANIAM  

www.djmartin.net.pl 

info@djmartin.net.pl 

www.facebook.com/DjMartinNowySacz/ 

+48/ 500 343 020 

Masz pytania? 


