Предложение за Ефектно осветление на събитие
Сезон 2020/2021г.
Пакет „Silver”- 500лв.
Този вариант е специално разработен, за да покрие стандартните нужди от модерно
ефектно осветление, при създаването на парти атмосфера във всяка една локация. Позволява
гъвкаво разположение на техниката съобразено с комфорта на гостите и елегантен завършен вид
на детайлите. Подходящ за средни и големи по размер зали.

Включва в себе си следните неща:
 4бр. Хибридни Интелигентни устройства (Moving Heads)CHAUVET INTIMIDATOR 140SR
/Хибридната технология във устройствата позволява широк набор от BEAM, WASH И SPOT
ефекти, GOBO проекции, 2 вида призми за пречупване на светлината и много други неща/
 4бр. Светещи алуминиеви пилони по 2 метра за монтаж на Хибридните устройства
/Алуминиевата конструкцията се изгражда върху стабилна метална основа широка 60х60см,
за по голяма сигурност. Облича се в бял еластичен материал, като по този начин застава
стилно във всяка една точка от избраната локация, а благодарение на вградения в нея
светлинен ефект (LED PAR), цялата конструкция свети в цветовете, възможно найподходящи за събитието/
 5бр. LED BAR’s устройства за ефектна подсветка на акценти (гръб на сватбена маса, гръб
за снимки и др.)
/Устройствата са с най-модерната цветна комбинация от диоди (RGBWA+UV) позволяваща
отново широка гама от цветове и цветни вариации. Придават стил чрез линейно осветяване
на избраните акценти, през цялото времетраене на събитието/
 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 25А (ампера) или 5,5kW (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:
или на следните телефони:

Мирослав Ангелов

+359 888 476 421

Запрян Запрянов

+359 897 941 457

За повече информация и снимки

info@pwl.bg
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