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WYJĄTKOWA OPRAWA NA WYJĄTKOWE WESELE



Od lat zajmuję się kompleksową oprawą i prowadzeniem 
wesel każdej wielkości i o różnej charakterystyce. Wychodzę 
z założenia, że wesele to najważniejsza forma imprezy, 
która już nigdy się nie powtórzy. Poniżej dowiecie się w jaki 
sposób ten dzień może stać się wyjątkowy.



MUZYKA
Na każdym weselu staram się spełnić 
muzyczne oczekiwania Młodej Pary, 
ale również ich Gości. Wesele to 
podróż przez polskie i zagraniczne 
piosenki, od klasyków po nowości, od 
przytulańców po zwariowane numery, 
od których parkiet płonie w najlepsze. 
Przed każdym weselem repertuar 
konfrontowany jest z oczekiwaniami 
Młodej Pary, dzięki czemu wszyscy 
wychodzą z wesela usatysfakcjonowani. 
Jeśli macie tytuły, które chcielibyście 
aby towarzyszyły Wam podczas tego 
dnia to nie ma problemu. Jednak nie 
samą muzyką żyje wesele!
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OŚWIETLENIE
Korzystam z nowoczesnych lamp ledowych 
w tym ruchomych głów. Oświetlenie na 
prowadzonych weselach jest przeze mnie 
na bieżąco sterowane i dostosowane do 
wydarzeń, dzięki czemu „nie mruga bez 
ładu i składu”.

Podczas przerw jasne światła delikatnie 
wodzą po sufitach.

W trakcie spokojnych utworów światła 
lekko przecinają przestrzeń.

Kiedy parkiet płonie to oświetlenie jest 
dynamiczne i urozmaicone, podkręcając 
Gości do zabawy.

Istnieje również możliwość stworzenia baj-
kowej scenerii dzięki świetlnej dekoracji sali.

www.efbemusic.pl/dekoracja-swiatlem



PROWADZENIE
Na sukces przyjęcia w dużej mierze wpływa 
prowadzenie. Podczas wesela jestem w stałym 
kontakcie z Młodą Parą doradzając i wspierając 
ich podczas tak ważnego dnia. Goście na bieżąco 
informowani są o wszystkich nadchodzących 
wydarzeniach, aby móc być ich częścią. Dzięki 
wcześniejszym ustaleniom wiem co i kiedy 
będzie się działo. Młoda Para może po prostu 
zająć się czerpaniem radości z wesela. Na 
przyjęciu nie spożywam alkoholu. Nie musicie 
się obawiać, że gdzieś po drodze zgubię takt, 
poczucie smaku i chęć do działania.



ANIMACJE

Animacje to ciekawe przerywniki od tanecznych 
wariacji na parkiecie. Nie bójcie się jednak, 
że podczas wesela będziecie wstydzić się 
przed Gośćmi. Tandetne zabawy z lat ’90? To 
nie dla mnie. Wszystko na poziomie, bez sztampy, 
z humorystycznym zacięciem ale i taktem. Praw-
dziwą petardą są teleturnieje i animacje z prze-
braniami, które rozpalają każde wesele! Mam 
sporo gadżetów, których nie zawaham się użyć.



WSPÓŁPRACA

Jeśli zdecydujecie się na współpracę to 
pierwszym krokiem jaki wspólnie wy-
konamy będzie ankieta, w której po-
proszę Was o podanie najważniejszych 
informacji dotyczących organizowane-
go wesela. Następnie przejdziemy do 
umowy. Ostatnim etapem, który dzieli 
od zabukowania terminu, jest wpłata 
zadatku. Wszystko to możemy zała-
twić podczas spotkania lub online – 
decyzja należy do Was.



INFORMACJE

Poniżej znajduje się oferta. Nie został tam 
uwzględniony jedynie koszt dojazdu, który 
różni się w zależności od lokalizacji sali.

Kwota zawarta w podpisanej przez nas 
umowie nie ulegnie zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Waszej 
dyspozycji. Wszystkie opinie o mojej pracy 
znajdziecie na www.efbemusic.pl/opinie



W CENIE OPRAWY WESELA ZAWIERAJĄ SIĘ:
.  wyselekcjonowana muzyka
.  zabawy integracyjne, animacje
.  z przebraniami, oczepiny
.  weselne koło fortuny
.  pamiątkowe medale dla Młodej Pary

.  prowadzenie przyjęcia do 12 godzin i umownie do godziny 04:00

.  profesjonalne nagłośnienie (głośniki wysoko i niskotonowe,

.  bezprzewodowe mikrofony)

.  efektowne oświetlenie parkietu (w tym ruchome głowy)

.  lekki dym estradowy

KOSZT: 2900 zł

Nagłośnienie
ślubu

plenerowego

100 zł

Świetlna
dekoracja sali

weselnej

300 zł

Taniec w chmurach 
(ciężki dym do 

pierwszego tańca)

400 zł

Oprawa
i prowadzenie

poprawin

600 zł

Tłumaczenie
na język niemiecki lub angielski 

podczas wesel międzynarodowych

800 zł
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www.efbemusic.pl
efbemusic@gmail.com

792 408 662

         efbemusicfbemusic


