
 1бр. GOBO проекция и персонализиране на сватбени инциали или фирмено лого 

/Устройството  позволява  да  се  изобразят  знаци  (сватбени  инициали  или  фирмени  лога) 

върху предварително избрана повърхност (дансинг, стени и др.). Допълнителната опция за 

ротация на надписа, придава още един акцент с който можете да персонализирате вашето 

събитие по един забележителен начин/ 

 
 1бр. Машина за дим тип „HAZE”  

/Устройството е задължителен елемент и позволява да се създаде среда от фина мъгла в 

която осветлението показва максималните си възможности. Наситеността се контролира в 

реално време, без да се нарушава комфорта на гостите/ 

 

 1бр. техническо лице „Осветител“ 

/Присъствието на техническо лице, което да се грижи за правилното управление на 

осветлението  е  задължителен  елемент  към  всяка  наша  услуга.  Благодарение  на  него  се 

постига максимален ефект върху гостите. Той е човека, който след предварителен разговор 

с клиента, избира най-правилните цветове и цветни комбинации за всяка локация. Следи 

музиката и контролира атмосферата във всеки един момент от събитието/ 

Допълнителна информация: 

 Във офертата са включени разходите по монтаж и демонтаж на цялата посочена техника, 

като транспортните разходи се определят допълнително след уточнение  на избраната от 

клиента локация 
 За всяка  локация, предварително се фиксира броя на техническите лица, необходими за 

обезпечаване  на  събитието  (един  или  двама  души),  както  и  дали  ще  им  бъде  нужно 

осигуряване на нощувка или не  

 Пиковата електрическа мощност необходима за захранване на посочената техника и гладко 

протичане на събитието е около 16А (ампера) или 3,5kW (киловата) 

 При  желание  от  страна  на  клиента,  би  могло  да  се подготви  и  подпише  двустранен 

предварителен Договор с подробно описание на цялата услуга 
 Начина на плащане е:  

- В  брой или по Банков път, 30% от финалната сума (под формата на капаро) 

- В брой или по  Банков път остатъка от крайната сума, преди началото на 

събитието (окончателно плащане) 

При  възникване  на  въпроси  от  Ваша  страна  или  желание  за  създаване  на  персонална 

оферта, не се колебайте да се свържете с нас на E-mail: info@pwl.bg 
или на следните телефони: 

Мирослав Ангелов             +359 888 476 421 

Запрян Запрянов                 +359 897 941 457 
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