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TYTUŁ: Pięcioosobowy zespół muzyczny MAKE ME FEEL na Twoj

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres:
  Miasto: Warszawa
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696776100
                

OPIS:

Zespół na wesele Warszawa mazowieckie Zespół Make Me
Feel www.makemefeel.pl

Pięcioosobowy zespół muzyczny MAKE ME FEEL na Twoją imprezę.

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,
walentynkowe a także studniówki. Specjalizujemy się także w graniu imprez prymicyjnych, imprezach jubileuszowych, urodzinach czy
dużych wydarzeń kulturalno rozrywkowych.

Z nami masz także możliwość oprawy muzycznej Ślubu w Kościele lub Ceremonii cywilnych.

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

Chcesz mieć na prawdę wyjątkową imprezę? Dobrze trafiłeś!

!Energia i pełna gotowość!

!Najwyższa jakość usług!

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

Wszystko w dobrym smaku i oryginalnym stylu.

Gramy głównie na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko pomorskiego, świętokrzyskiego czy wielkopolskiego.

Prowadzimy świetną biesiadę weselną między stołami.

Gwarantujemy pełną emocji i wrażeń zabawę do białego rana.

Gramy największe przeboje, które rozruszą najbardziej oporne towarzystwo.

Posiadamy bajkowe, pełne efektów oświetlenie sceniczne i parkietu oraz wytwornicę dymu. Oczywiście oświetlenie i wytwornicę dymu
dostajesz od nas w prezencie.

!Super zabawy i konkursy!

!Pewność udanej imprezy!

Zapraszamy na próby i na występy!

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

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

NAPISZ DO NAS, ZAPYTAJ O OFERTĘ USŁUGI MUZYCZNEJ:
makemefeel@onet.pl

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

JEDYNY SŁUSZNY KIERUNEK
ZESPÓŁ MAKE ME FEEL

!!! UWAGA !!!
Ilość wolnych terminów ograniczona!


