Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z VOCART.
Oferta artystyczna VOCART została skonstruowana tak, aby zapewnić atrakcyjny oraz szeroki wybór usług
artystycznych na wydarzenia i jednocześnie całkowicie odciążyć Organizatorów od troski związanej ze sprawami
oprawy muzycznej i technicznej wydarzeń.
VOCART chętnie występuje jako podwykonawca artystyczny na gotowych scenach – jeśli jednak nie ma obsługi
technicznej – żaden problem: wynajmując VOCART wystarczy wskazać miejsce sceny, oczekiwany zakres usług i
potwierdzić budżet – reszta jest już po naszej stronie – posiadamy na własność zaawansowaną technikę sceniczną
uznanych producentów i często ją wykorzystujemy.

DLACZEGO MY?
- Posiadamy ogromne doświadczenie (ponad 1.000 udanych imprez) i stabilny, wysoki poziom od lat (potwierdzany
każdego roku na ponad 100 wydarzeniach);
- Posiadamy jeden z najszerszych i najlepiej brzmiących repertuarów na rynku - ponad 50.000 oryginalnych
utworów w płytotece DJ’a i ponad 800 licencjonowanych utworów w repertuarze Zespołu – klimat zawsze
dopasowany do okazji i legalna muzyka;
- Nasz skład jest stały i tworzą go uznani Artyści z autorskim dorobkiem oraz z poważnymi referencjami. Zwracamy
na siebie uwagę i pozostajemy w pamięci Gości – to dla Organizatorów największy sukces. Zapraszano nas
również do telewizyjnych występów na żywo, np.: ŚWIAT SIĘ KRĘCI , PYTANIE NA ŚNIADANIE. Energetyczne
występy VOCART spełniają wymagania największych i najpoważniejszych wydarzeń – unikalne i rzetelnie
przygotowane show muzyczne oparte na usługach DJ’a, Duetu Wokalnego oraz 6 osobowego składu 100% live.
- Dysponujemy zaawansowaną techniką sceniczną – cyfrowe systemy realizacji dźwięku i oświetlenia dostarczamy
nawet na najmniejsze wydarzenia w cenie usług (podstawowe) lub za dopłatą (według potrzeb).
- Mamy zarejestrowaną firmę i prowadzimy pełną księgowość – wystawiamy faktury VAT.
- Wszystkie szczegóły i koszty są zawsze z góry ustalone przed zawarciem umowy. Gwarantujemy pewność ustaleń.
- Dbamy o naszych Klientów nie tylko podczas wykonywania usług – dlatego wracają do nas wielokrotnie.
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