Kim jest Mateo?
#DJ_MATEO – serwuje największe, sprawdzone ale przede
wszystkim dopasowane do uczestników imprezy hity i
przeboje różnego gatunku i klimatu.
#WODZIREJ_MATEO – w oryginalny sposób z pełną kulturą
prowadzi najważniejsze punkty każdego wydarzenia a
ponadto mobilizuję uczestników imprezy do jak najlepszej
zabawy podczas realizacji.
#ANIMATOR_MATEO – w trakcie wydarzenia w szczególny
sposób, dzięki autorskim pomysłom bawi i integruje całą
ekipę na parkiecie ale też przy stołach.
#KOORDYNATOR_MATEO – pilnuje, żeby poszczególne
punkty wydarzenia były jak najlepiej przygotowane a
następnie zrealizowane zgodnie z założonym planem.

Na czym pracuje Mateo ?
W trakcie każdej realizacji wykorzystujemy najlepszy sprzęt
renomowanych marek jak Apple, Bose czy Shure.
Nagłośnienie sterowane jest cyfrowym mixerem Flow 8, oświetlenie
programem Light Rider. Oba te systemy pozwalają na bezprzewodowe
sterowanie a także uniknięcie niechcianej awarii. Do Waszej
dyspozycji oddajemy cztery niezależne bezprzewodowe mikrofony,
jeden mikrofon nagłowny dla prowadzącego oraz jeden mikrofon
przewodowy dla DJ’a. Do konkursów, podziękowań i prezentacji
wykorzystujemy projektor multimedialny który działa na akumulator a
obraz przesyłany jest przez WIFI. Całość uzupełniają dodatkowe efekty
jak na przykład wytwornice mgły, ciężkiego dymu czy wyrzutnie Co2

Współpraca z Mateo:



Możliwość wyboru zabaw, konkursów i animacji
Repertuar muzyczny dopasowany do oczekiwań
 Profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie parkietu
 Efekt mgły oraz wyrzutnie Co2
 Dojazd do 50km
 Indywidualnie ustalany nocleg (powyżej 50km)

Dodatki:
 Litery LOVE – 300zł
 Ciężki dym – 500zł (każdy kolejny pokaz 200zł)
 Dekoracja LED – 500zł (20 punktów świetlnych)
 Dodatkowe nagłośnienie akumulatorowe – 350zł

WESELE: 4000zł

Cennik:
URODZINY/JUBILEUSZ: 1000zł

EVENT FIRMOWY: 1500-2000zł

Czas pracy: 12 godzin
Dodatkowe godziny: 300zł/1h
DJ Mateo i Asystent Techniczny

Czas pracy: 8 godzin
Dodatkowe godziny: 100zł/1h
DJ Mateo (brak zabaw i animacji)

Czas pracy: 8 godzin
Dodatkowe godziny: 200zł/1h
DJ Mateo i Asystent Techniczny

POPRAWINY: 1500zł

Dodatki: 500zł

STUDNIÓWKA: 2000zł

Czas pracy: 6 godzin
Dodatkowe godziny: 150zł/1h
DJ Mateo i Asystent Techniczny




Zabawy, animacje i konkursy
Bogatsze oświetlenie (ruchome głowice)

Asystent Techniczny

Czas pracy: 10 godzin
Dodatkowe godziny: 300zł/1h
DJ Mateo i Asystent Techniczny

Kontakt:

Mateusz Wodarczyk Silesia Perfect Wedding NIP: 645-250-26-25

