
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Wesela 
oferta cenowa 
690 877 477 

msdj@msdj.pl 

www.msDJ.pl 

facebook.com/msdjkoszalin/ 



Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. 

To pierwszy krok, aby przeżyć wesele marzeń! 

Radiowa Agencja Muzyczna została założona przez byłych 

prezenterów Radia Północ w Koszalinie. 

Od roku 2010 prowadzimy działalność artystyczną realizując się 

głównie na weselach. 

Dbamy o każdy szczegół. Zarażamy humorem, energią i dobrymi 

wibracjami. 

Zaczynamy witając Młodą Parę oraz gości, wznosimy toasty, 

wiwatujemy podczas pierwszego tańca, zachęcamy do zabawy 

tanecznej, gramy największe przeboje, prowadzimy animacje, 

konkursy i zabawę w najlepszy możliwy sposób. 

„Czytamy” parkiet, gramy przeboje dla wszystkich, aby każdy 

znalazł coś dla siebie. 

Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie oraz efekty 

wizualne.  Jako jedyni w regionie gramy nie tylko muzykę, ale 

również oryginalne teledyski wyświetlane na dwóch 

telewizorach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA CENOWA: 

Wesele prowadzone przez dwie osoby (DJ i Wodzirej) – 4000 zł 

Wesele prowadzone przez jedną osobę (DJ/Wodzirej) – 3500 zł 

Taniec w chmurach – ciężki dym do pierwszego tańca +  zimne 

ognie w postaci fontanny, które zdalnie odpalamy w kluczowym 

momencie pierwszego tańca – GRATIS! 

Wypożyczenie kolumny głośnikowej na poprawiny – 250 zł 

* nie prowadzimy imprez poprawinowych 

 

Wesele kontraktujemy do 4 nad ranem, nie dłużej jak 11 godzin 

od momentu zagrania utworu do pierwszego tańca. 

Istnieje możliwość przedłużenia imprezy o dodatkową godzinę 

bez dodatkowych kosztów. Jeżeli lokal w którym organizowane 

jest wesele znajduje się w odległości 100 km od Koszalina, 

prosimy o zapewnienie noclegu. 

We własnym zakresie opłacamy wszystkie tantiemy z tytułu 

publicznego odtwarzania muzyki. 

W cenie zawarte pełne nagłośnienie, oświetlenie i dojazd. 

 



Zobacz Wesele w Pigułce! 

Skrót wybranych momentów zabawy, konkursów i animacji. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie da się oddać klimatu wesela w 11 

minutach, ale pragniemy jedynie przedstawić nasz sposób na 

prowadzenie tej uroczystości. 

Animacje, konkursy i zabawy przedstawione w filmie są tylko 

częścią naszego bogatego repertuaru i różnią się w zależności 

od atmosfery panującej na zabawie. 

 

USŁUGI FOTOGRAFICZNE msFOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://msdj.pl/filmy/


PAKIET STANDARD- 2000 zł 

Cena zawiera reportaż ślubny rozpoczynający się 

błogosławieństwem Pary Młodej, a kończący po oczepinach 

około godziny 1:00. 

Klient otrzymuje:  

• minimum 300 zdjęć poddanych autorskiej obróbce 

graficznej nagranych na płytę DVD,  

• 50 fotografii wydrukowanych na papierze fotograficznym 

w formacie 15cmx21cm, 

PAKIET PREMIUM- 2500 zł 

Cena zawiera sesję narzeczeńską lub rodzinną przed ślubem, 

reportaż ślubny rozpoczynający się błogosławieństwem Pary 

Młodej lub przygotowaniami Panny Młodej, a kończący po 

oczepinach oraz sesję w plenerze w dniu ślubu lub w innym 

wybranym dniu do 2 miesięcy po ślubie. 

Klient otrzymuje: 

• minimum 700 zdjęć z dnia wesela poddanych autorskiej 

obróbce graficznej, 

• minimum 30 zdjęć z sesji narzeczeńskiej/rodzinnej, 

• minimum 30 zdjęć z sesji plenerowej, 

• 100 fotografii wydrukowanych na papierze fotograficznym 

w formacie 15cmx21cm, 

• zdjęcia w galerii internetowej chronione hasłem 

udostępnione na stronie www.ms-foto.pl (do dwóch 

tygodni od dnia ślubu),zdjęcia zostaną nagrane na płytę 

DVD lub pendrive zapakowany w ozdobne pudełko. 

Portfolio do zobaczenia na: 

 https://www.facebook.com/msFOTO 

Wszystkie ceny są cenami brutto. Po wykonanej usłudze 

wystawiamy rachunek.  

https://www.facebook.com/monikaszymeckafotografia

