
1- Czy możemy przejść sobie na TY ?
 Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Jestem Daniel lub po prostu Perszol

2-Jak wygląda kwestia rezerwacji terminu? 
Nie rezerwuję terminów, jeżeli jesteście zdecydowani podpisujemy umowę i wtedy  termin jest 
tylko i wyłącznie dla Was. 

3- Jak możemy podpisać umowę ?
Możemy się spotkać i wtedy podpisać, możemy również pocztą elektroniczną. 

4- Czy możemy spotkać się z tobą?
Najlepszym sposobem aby się poznać jest właśnie spotkanie. Wszystko to czego nie zobaczycie 
poprzez rozmowę telefoniczną tutaj jest widoczne. Emocje, sposób rozmowy, kreatywność, 
ekspresja, naturalność, profesjonalizm.

5- Mieszkamy bardzo daleko lub za granicą co wtedy?
Video rozmowa to idealne rozwiązanie. 

6-Czy podczas wesela pijesz alkohol?
Oczywiście że nie. Jest to szacunek do mojej pracy, jedynie woda.
A jeżeli bardzo już nalegacie, to poproszę na wynos i kiedyś na pewno za wasze zdrowie wzniosę 
toast. 

7- Czy coś oprócz muzyki zaproponujesz?
Prowadzę wesela tradycyjne w nowoczesnej formie. Czyli zabawy typu jajko i nogawka odpadają.
Za to zachęcam do animacji, które są stworzone dla wszystkich uczestników wesela.
Oprócz tego dodatkowe atrkacje np. Quizy, biesiada itp. 

8- Czy ciężki dym jest w twojej ofercie?
Jak najbardziej, do tego możemy dołożyć fontanny iskier aby jeszcze bardziej zaskoczyć  gości i 
jeszcze lepiej podkreślić ten moment wesela. 

9-Czy możesz polecić fotografa lub kamerzystę?
Współpracuję z najlepszymi i wszystkich możecie zobaczyć w zakładce ''Partnerzy''

10-Jak wygląda cena dojazdu lub noclegu. 
Cena za dojazd jest już wliczona w kwotę wesela. Jeżeli chodzi o nocleg zapytaj ponieważ nie 
zawsze go potrzebuję.



11- Ile godzin grasz?
 10 godzin jest w cenie, następnie każda godzina dodatkowo płatna.  Piątkowe wesela mają 
określoną liczbę godzin z racji kolejnego wesela. 

12-W jakich województwach grasz?
Najczęściej Zachodniopomorskie i Lubuskie ale na Dolnyśląśk, lub Wielkopolskę też często jeżdżę.
Szczerze mówiąc gram wszędzie tam gdzie mnie zaprosicie.

13-Przerwy między blokami ile trwają?
Podczas gdy wyjeżdża ciepły posiłek ok 20 min. tak aby każdy zdążył spokojnie zjeść bez 
pośpiechu, a jeżeli nie ma to max 15 min.  Chyba że Wy ustalicie jakoś inaczej. 

14-Czy prowadzisz oczepiny ?
Tak, ich rodzaj i sposób wykonania ustalamy na spotkaniu, 

15-Czy własna playlista jest przez ciebie akceptowana?
To jest Wasze wesele więc chcę aby było jak najbardziej wasze. To Wy znacie najlepiej swoich 
gości i wiecie przy czym najlepiej się bawią. Nie chciałbym pominąć też waszych ulubionych 
utworów, więc jak najbardziej tylko zostawcie troszkę miejsca na moją kreatywność muzyczną

16-Przychodzi wujek i chce zamówić piosenkę ile musi zapłacić?
Nic wszystkie dedykacje muzyczne są darmowe i realizowane w miarę możliwości jak najszybciej.

17-Kiedy ustalamy szczegóły wesela?
Wysyłam Wam ankietę w której uzupełniacie wszystkie szczegóły.  Jeżeli jeszcze zostaje coś do 
ustaleń to jestem pod tel. Max miesiąc przed weselem chciałbym już mieć wszystko poukładane. 

18- Czy przed samym weselem musimy się jeszcze spotkać?
Nie, na pewno będę się z Wami kontaktować ok 2 tyg przed weselem aby wszystko potwierdzić, ale
jeżeli macie potrzebę to może tel. lub mesenger.  

19-Czy jakieś dodatki posiadasz w swojej ofercie ?
Naturalnie, napis love lub miłość. Pirotechnika sceniczna czyi fontanny iskier. Fotobudka 
/fotolustro. Zimne ognie. Ciężki dym na pierwszy taniec i tort. Podziękowania dla rodziców i 
świadków w formie rozdania Oscar. 


