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TYTUŁ: Zespół Make Me Feel mazowieckie Wesele Bale Bankie

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Mazowieckie
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696776100
                

OPIS:

Obsługujemy różne imprezy począwszy od imprez weselnych, firmowych,
bankietów, imprez integracyjnych, koncertów itp. ale także gramy na dużych
balach, andrzejkach, sylwestrze, karnawale, imprezach plenerowych, dancingach
itp.

Grają i śpiewają z sercem... Widać, że z pasją dla słuchaczy kochają to co robią.

Zespół posiada bogate i wieloletnie doświadczenie na rynku w branży muzycznej.

Członkowie zespołu to przede wszystkim młodzi zawodowi muzycy oraz męski i żeński profesjonalny duet wokalny.

Poprzez wrodzoną charyzmę mają świetny kontakt z Gośćmi.

W trakcie uroczystości weselnej organizują wyjątkową biesiadę między stołami.

Dbają o dobry klimat i kulturalnie prowadzą każdą imprezę.

Każdą usługę muzyczną traktują indywidualnie, uzgadniając z Klientem wszelkie szczegóły dotyczące danej uroczystości uwzględniając
dobry smak muzyczny i oryginalny styl.

Grają praktycznie wszystko: od zwariowanego Rock&Rolla, przez spokojne Ballady i refleksyjny Blues, aż po popularne szlagiery z
ostatnich 50 lat. Oczywiście dla miłośników Disco Polo mają przygotowane same Hity najlepszych Wykonawców.

Analizując cały rynek muzyczny i konkurencję na rynku w tej branży gwarantują super zabawę, niezapomniane przeżycia oraz przystępną
cenę swoich usług muzycznych.

Podczas przerw na posiłek wspaniała legendarna muzyka w tle.

Cechuje Ich zaangażowanie, determinacja, rzetelność, najwyższa jakość swoich usług oraz zawsze dobra współpraca.

Klientów zespołu zapraszają na próby, które odbywają się co tydzień w sezonie letnim i na występy po za sezonem.

Instrumenty w zespole:
Gitara elektryczna, gitara elektro-akustyczna, gitara basowa, pianino elektroniczne, saksofon altowy, saksofon tenorowy, saksofon
sopranowy, klarnet, perkusja akustyczna.

Zespół Make Me Feel posiada profesjonalne nagłośnienie sceniczne, a także wysokiej klasy oświetlenie LED i inne, które tworzą świetny
klimat wizualny

Uwaga. Ilość wolnych terminów ograniczona. Zadzwoń już teraz bo ktoś cię wyprzedzi. Jutro może być już za późno. Po prostu zadzwoń i
zarezerwuj terminâŚ nie zwlekaj z tą decyzją.

Grają głównie na terenie województwa mazowieckiego.
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Telefony kontaktowe do przedstawiciela zespołu:
696-776-100
609-700-123

Zapraszamy na oficjalną stronę zespołu:
http://makemefeel.pl/

Fanpage na Facebookâu:
http://facebook.com/makemefeel

Kanał na Youtubâie:
https://www.youtube.com/user/ericjedrzejczak/videos

Zapraszamy do kontaktu mailowego, w celu przedstawienia i przesłania oferty współpracy usługi muzycznej jest to najlepszy obok
kontaktu telefonicznego sposób uzyskania wszystkich odpowiedzi.

makemefeel@onet.pl

Jeżeli szukacie profesjonalnej oprawy muzycznej to właśnie ją znaleźliście!
Udana Impreza Tylko z Tą kapelą.
https://www.youtube.com/watch?v=xSOIaDDb2RA


