VOCART cieszy się od lat uznaniem Klientów i Publiczności.
Zaufano nam między innymi na następujących prestiżowych Wydarzeniach:
- Ogólnopolska Trasa Bayer Polska (2019-2020)
- Gale I.D. Media „Lwice Biznesu” i „Prestiżowy Produkt
Roku” (2016, 2017, 2018, 2019)
- Ogólnopolska Trasa BOŚ Bank „KLONY 2017” (2017)
- Merck Sales Meeting 2018 (2018 – Darmstadt Niemcy)
- Gala Orange Polska „BESTSELLERY 2016” (2016)
- Gala 20-lecia BIALMED (2018)
- Gala MEDIA-SATURN – Media Markt & Saturn (2013,
2014, 2015)
- Gala 90-lecia Spółki Lasy Państwowe (2014)
- Gala 35-lecia Polskiego Towarzystwa
Informatycznego (2016)
- Gala 25-lecia Firmy SVANTEK (2015)
- Gala 20-lecia Firmy PLASTEM (2016)
- Gala 20-lecia Konsorcjum CFE (2016)
- Gala 10-lecia Wydawnictwa I.D. MEDIA (2015)
- Gala COLLIERS (2019)
- Gala FUNDAMENTAL Group (2018)
- Gala Firm ARUM & GENERALI (2014)
- Gala Firmy AUDATEX (2016)
oraz na ponad 500 Przyjęciach Okolicznościowych.
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Współpracownicy i Klienci wystawiają VOCART bardzo dobre opinie od wielu lat.
Oto niektóre z nich, a inne prześlemy na życzenie : )
Podane kontakty możecie wykorzystać do potwierdzenia naszych referencji : )

Dzięki za świetną współpracę! :) Jak zwykle byliście rewelacyjni, z każdą kolejną wspólną pracą coraz bardziej Was doceniamy i zupełnie nie dziwimy się, że macie
zapełniony kalendarz, bo naprawdę wokale macie genialneeeee! Wasze "Shallow" powala na łopatki - obydwoje macie fantastyczne głosy! :) No i oczywiście od
strony organizacyjnej też wszystko super. Naprawdę bardzo się cieszymy, że znów mieliśmy przyjemność spotkać się z Wami!
(Gosia Górecka – Fotograf – tel. 514 891 328)

Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystko co dla nas zrobiłeś. Graliście, śpiewaliście, zabawialiście, prowadziliście wszystko idealnie! Wszyscy goście nie mogą
uwierzyć, że śpiewacie na żywo. Bardzo dziękujemy że zaśpiewaliście dla nas do pierwszego tańca, wyszło Wam to super! Podziękowanie rodzicom też tak
naturalnie się udało zrobić. Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy
(Gosia i Krzysiek Jóźwik – Para Młoda 2020 - magoo92@o2.pl)

To było naprawdę fajne wesele. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak je poprowadziłeś. Widać było, że goście świetnie się bawili. Dziękujemy też za zaproszenie do
Selfie, mieliśmy dużo gości, którzy dobrze się bawili podczas robienia zdjęć. Z pewnością będziemy Was polecać ❤️
(Kasia i Łukasz – Fotobudka Selfie Camp - kontakt@selfie-camp.pl)

Jeszcze raz dziękujemy za Twój profesjonalizm i bardzo fajne poprowadzenie naszego wesela. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Na pewno będziemy
polecać Twoje usługi, a kto wie może kiedyś przy innej okazji zaprosimy Cię znów do współpracy z nami :-) Przez cały ten czas (zarówno w przygotowaniach, jak i
nas samym weselu) czuliśmy się przez Ciebie zaopiekowani. Byłeś dla nas mocną podporą w tym niełatwym czasie. Dziękujemy za Twoją otwartość, uśmiech,
życzliwość i wysoką kulturę osobistą. To, co piszę wynika z naszej opinii, ale nie tylko. Wiele osób w trakcie i po weselu wyrażało się bardzo pochlebnie o Twojej
pracy. DZIĘKUJEMY! :-)
(Mateusz i Ania Nagórscy – Para Młoda 2020 - nagorski.mateusz@gmail.com)

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za współpracę:) Oczarowaliście naszych gości i nas również wspaniale dobranym repertuarem oraz jego wykonaniem, a także
organizacją przebiegu całego przyjęcia weselnego. Na pewno będziemy was polecać! Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie przeżyć ten niezapomniany wieczór:)
(Milena i Andrzej Kowalscy – Para Młoda 2019 - milenab891@wp.pl)

Nie wiemy jak mamy dziękować za ten dzień...nie daliście z siebie 100% tylko 10000%! Nie spodziewaliśmy się, że będziemy czuć się tak wyjątkowo i zarazem
spokojnie tego dnia. Wesele przeprowadzone w 200% tak jak sobie wymarzyliśmy a nawet lepiej. Goście zachwyceni sposobem prowadzenia wesela, muzyką oraz
Waszym wokalem. Miałam tylko kilka imprez w życiu, które mogłabym powtarzać w kółko...nasze wesele było jedną z nich (byłam w stanie chodzić dopiero w
poniedziałek :D ). Dziękujemy ślicznie jeszcze raz. Jesteście wielcy! Zarekomendowałam już Was koleżance, która zabiera się za planowanie wesela. Mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy i że będziemy w kontakcie:) Pozdrawiamy Was ciepło!!!
(Agata i Wojtek Leśniewscy – Para Młoda 2019 - agata.durka91@gmail.com)

Zespół Vocart to profesjonalizm, doświadczenie i pasja. Jeśli ludzie kochają to co robią, kochają ludzi, widać to od razu. Odbija się to nie tylko w jakości ale przede
wszystkim radość i miłość do muzyki udziela się słuchaczom. Impreza prowadzona przez Vocart to gwarancja, że wieczór będzie udany i niezapomniany.
Polecam!!!
(Kinga Skalska – Agencja Ślubna Wedding Planner Love Actually – 606 115 785)

Chciałem osobiście podziękować. Faktycznie daliście mocy, piękne wokale, goście zadowoleni, ja wsłuchany w występy, szacun dla was, chciałoby się jeszcze
słuchać i bawić, jednak czas w takich chwilach płynie nieubłaganie szybko, tym bardziej dla pary młodej :) W wolnej chwili będę zerkał co się z wami dzieje, a
jakbyście mieli kiedyś ochotę na drinka (nie służbowo) to się polecam(y) :) Życzę samych sukcesów zawodowych, jak najwięcej pozytywnych ludzi na swojej drodze
oraz imprezach, które prowadzicie.
(Justyna i Arek – Para Młoda 2019 - arek.ptasinski@wp.pl)
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