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TYTUŁ: Zespół na wesele mazowieckie Warszawa Zespół Make

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: podkarpackie
  Telefon: 609700123
                

OPIS:

Szukasz profesjonalnego zespołu muzycznego?
Wszystkie nasze numery są bogate w emocje!

Zaplanuj imprezę z nami!

Chcesz by Twój najważniejszy wieczór w życiu był niezapomniany?
Martwisz się z jakim zespołem muzycznym współpracować by zaspokoił Twoje potrzeby i spełnił Twoje oczekiwania?
A może szukasz po Internecie, wypytujesz się znajomych jaki zespół będzie najodpowiedniejszy?

Obsługujemy różne imprezy począwszy od uroczystości rodzinnych
przede wszystkim wesela, imprezy firmowe, wykwintne bankiety,
spotkania integracyjne, wigilie firmowe, imprezy noworoczne,
plenerowe, dancingi, koncerty, bale sylwestrowe, karnawałowe,
andrzejkowe, walentynkowe a także studniówki.

Specjalizujemy się także w graniu na dużych imprezach VIP
w tym także weselach VIP, szczególnie na imprezach jubileuszowych,
urodzinach, otwarciach wystaw.

NASZ KANAŁ NA YOUTUBE:
www.youtube.com/user/ericjedrzejczak/videos

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Naszych Klientów oferujemy
profesjonalną obsługę muzyczną uroczystości oraz całej organizacji
przyjęcia od strony nie tylko muzycznej ale także fachowego
prowadzenia.

Wiemy, że każdy Klient liczy się z kosztami oraz chce za przystępną
cenę mieć na prawdę wyjątkowe przyjęcie.

Wiemy, że ważny jest każdy szczegół - te pierwsze wrażenie jest na prawdę bardzo ważne!
Dlatego jesteśmy!

Zapraszamy wszystkich zakochanych do kontaktu z nami!

Pełna emocji i wrażeń zabawa do białego rana!
Największe przeboje, które ruszą najbardziej opornych Gości!
Bajkowe dekoracje światłem oraz pełne efektów oświetlenie sceniczne i parkietu w połączeniu z wytwornicą dymu w cenie usługi
muzycznej!
100% profesjonalizmu!
100% doświadczenia!
100% gwarancji na świetne wesele!
100% satysfakcji z usługi muzycznej i prowadzenia!
100% pewność wyboru dobrego zespołu muzycznego!
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100% pewność udanej imprezy!
Zabawy i konkursy oraz tańce integracyjne!
Tradycyjna Biesiada weselna między stołami!
Energia i pełna gotowość!
Najwyższa jakość usług!
Bezpłatna rezerwacja terminu!

Gwarantujemy super zabawę, niezapomniane przeżycia
oraz konkurencyjną cenę swoich usług muzycznych.

Wszystko w dobrym smaku i oryginalnym stylu.

Gramy głównie na terenie województwa mazowieckiego.
Zapraszamy na próby i na występy!

INSTRUMENTY W ZESPOLE:
GITARA ELEKTRYCZNA, GITARA ELEKTRO-AKUSTYCZNA, GITARA BASOWA,
PIANINO ELEKTRONICZNE, SAKSOFON ALTOWY, SAKSOFON TENOROWY,
SAKSOFON SOPRANOWY, KLARNET, PERKUSJA AKUSTYCZNA

Posiadamy profesjonalne nagłośnienie sceniczne,
a także wysokiej klasy oświetlenie LED i inne,
które tworzą świetny klimat w połączeniu z wytwornicą dymu,
którą także posiadamy.

TELEFONY KONTAKTOWE DO PRZEDSTAWICIELA ZESPOŁU
696-776-100
609-700-123

ZAPRASZAMY NA NASZĄ OFICJALNĄ STRONĘ ZESPOŁU
www.makemefeel.pl

WOLNYM CZASEM ZAPRASZAMY NA FANPAGEâA ZESPOŁU NA FACEBOOKâU

www.facebook.com/makemefeel

KONTO NA INSTAGRAMIE
www.instagram.com/zespolmakemefeel

!!! UWAGA !!!
Zapraszamy do kontaktu JEDYNY SŁUSZNY KIERUNEK - Zespół MAKE ME FEEL"


