Ceník | Svatební hudba pro rok 2017 - 2018
Základní služby

Novinka! Více jak 50 hostů = sleva ve výši 500 czk

- 500 CZK

Balíček techniky (ozvučení a osvětlení)
(DJ technika Pioneer, profi ozvučení sálu značkou RCF nebo dB
DVX, osvětlení statické a efektové, bezdrátový profi mikrofon,
stojany a stativy, signálová a proudová kabeláž, spotřební
materiál, precizní instalace a demontáž)

2 900 CZK

Honorář (5 hod + 1 hod podkresové hudby zdarma 1)
(Kvalitní moderování ČJ, základní moderování AJ, hudba na přání,
pomoc s organizací a sestavení harmonogramu svatby, příprava
zakázky, schůzka se svatebčany,…)

3 700 CZK

Prodloužení hudby o 60 minut (Doplňková hodina)

600 czk

Doplňkové služby
AKCE - Profesionální karaoke + svatební slideshow (Profi
technika na zpěv, zvukařský pult, originální karaoke licence,
velká projekce nebo LCD screen, karaoke seznamy, svatební
slideshow zdarma
AKCE – Svatební slideshow
(Projektor 4000 - 5000ANSI + plátno NEBO full HD screen 130
cm, PC, kabeláž, instalace)
Soutěže
(konzultace, pomoc s přípravou, moderování apod.)

1 880 CZK
(dříve 4500 CZK)

590 CZK
(dříve 2000 CZK)
Zdarma

Doprava
Doprava (paušál + cena za ujeté kilometry)

200 czk + 7 CZK / km

1

Pět hodin produkce je čistého času. Instalace techniky, demontáž a čas strávený na cestě je zdarma
a tedy se do balíčku pěti hodin nepočítá. Hodinu podkresové hudby zdarma můžete využít například
mezi obědem a prvním tancem nebo při příchodu přátel na večerní část, vše záleží jen na Vás. I
podkresová hudba zahrnuje moderování dle potřeby.

Prodloužení služeb
Balíček hudební produkce je možné libovolně prodloužit, stejně tak je možné prodloužení
dohodnout na místě.
Garance služeb
Vážení klienti, naprostá spolehlivost je pro mne pilířem svatebních služeb. Přestože se to
nikdy nestalo, o Vaši svatbu se 100% postarám i za předpokladu, že onemocním nebo
dojde k jiné okolnosti. Zakázky připravuji v úzkém týmu profesionálních svatebních DJs.
Všechny otázky Vám rád zodpovím na telefonu 775 / 355 822.

