
Oferta

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę wynajmu sceny mobilnej, z opcjonalnym systemem
oświetleniowym i nagłośnieniowym.

  

Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu wraz z obsługą:

    
    1.   Scena – profesjonalna, atestowana, zadaszona mobilna scena o wymiarach 7,5 x 6m.
Podłoga, wykonana ze sklejki antypoślizgowej oraz aluminium, znajduje się na wysokości 1m,
cała scena po rozstawieniu ma wysokość 5,10m. Na ścianach bocznych i tylnej istnieje
możliwość montażu siatki przeciwdeszczowej lub czarnej plandeki. Boki i tył sceny ograniczone
są barierkami ochronnymi, do wejścia na scenę służą schody ustawiane z dwóch dowolnych
stron estrady.     
    2.   Nagłośnienie – profesjonalny, riderowy, podwieszany zestaw wyrównywany liniowo
firmy Pol-Audio wraz z całym zapleczem technicznym i peryferiami. System frontowy o mocy
24kW oraz system monitorowy. Nasze nagłośnienie pozwala równomiernie pokryć dźwiękiem
nagłaśnianą przestrzeń, a wieloletnie doświadczenie techników gwarantuje profesjonalną
realizację dźwięku na Państwa imprezie. Nagłaśniamy koncert i wszelkiego rodzaju imprezy we
wnętrzach i w plenerze, m.in.: klubowe, firmowe, sportowe, festyny, religijne.     
    3.   Oświetlenie – Zapewniamy kilka zestawów oświetleniowych, w skład których wchodzą
profesjonalne ruchome głowy, oprawy PAR LED, belki LED, oświetlenie konwencjonalne oraz
efektowe – doświetlacze, blindery, stroboskopy, wytwornice dymu. Dobór sprzętu uzależniamy
od miejsca imprezy, oraz wymagań technicznych artystów.     
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  W przypadku zamówienia wiązanego gwarantujemy atrakcyjną cenę!Jesteśmy otwarci na każde zlecenie, nie boimy się podróżować po kraju.  Oferujemy także obsługę gastronomiczną – pełen catering dla imprez plenerowych,zaopatrzenie wg zlecenia klienta (z parasolami i ławkami dla klientów) oraz atrakcje dlanajmłodszych (trampoliny, dmuchane zamki, malowanie twarzy, itp.). Do dyspozycji posiadamyrównież barierki ochronne.  Do naszej oferty zaliczamy również oprawę muzyczną eventów, pikników, festynów przezzespoły:        -    Dobry Band – współpracuje z wieloma agencjami artystycznymi na terenie całego kraju,grający hity od lat ’60 do współczesnych, doskonale sprzedaje się na wszelkiego rodzajuimprezach artystycznych m.in. koncerty plenerowe, rauty, imprezy firmowe, dyskoteki i wieleinnych. Zespół wykonuje również muzykę typu evergreen.         -    A-TEST – grający muzykę coverową, m.in. repertuar takich artystów jak Tina Turner,Queen, Dire Straits, Sting, Cher oraz polskich artystów: Bajm, O.N.A., Lombard, Lady Pank,Dżem itp. Doskonale sprawdza się na koncertach plenerowych jak i na imprezach w pubach.      -    Jurek Paterski C.Club – zespół wykonuje muzykę z pogranicza rock and roll i country,kierując się także w stronę rhytm & bluesa. Brał udział w ogólnopolskich konkursach muzykicountry.       Na życzenie klienta możemy zaprosić także artystę polskiej sceny muzycznej.  Jeżeli przedstawione powyżej propozycje ofertowe są interesujące prosimy o kontakt, służymypomocą i doradztwem w kwestii organizacji. Pytania z Państwa strony prosimy kierować donaszego biura drogą telefoniczną, elektroniczną, a my z przyjemnością odpowiemy i rozwiejemywszelkie wątpliwości.  Lista artystów z którymi mieliśmy przyjemność współpracować:        -  4 Szmery       -  Arka Noego      -  Armia      -  Bayer Full      -  Bethel      -  De Mono      -  Dogbite      -  Golden Life      -  Jennifer Batten      -  Kabaret Klika      -  Kabaret Neo-Nówka      -  Kabaret Paranienormalni      -  Kumka Olik      -  Leon Hendrix Band      -  Loka      -  Luxtorpeda      -  Mafia z Izabelą Trojanowską       -  Manson Band      -  Maria Peszek      -  Norbi      -  Papa D.      -  PodobaMiSię      -  Raggafaya       -  Roan      -  Sylwia Grzeszczak      -  Strachy Na Lachy      -  Sumptuastic      -  Tercet, czyli kwartet      -  The Medley      -  Trzy Korony      -  Universe      -  Video      -  Vox      -  Zabili Mi Żółwia       -  Zbigniew Wodecki      -  Żuki    i wielu innych...  
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