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32 000 uczestników

282 
pokazy 

filmowe140 m2

powierzchnia 
największego  
ekranu

Oferujemy profesjonalny sprzęt, pozyskiwanie licencji, dobór repertuaru i PR.
Organizujemy pokazy filmowe w całej Polsce.

Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowej organizacji pokazów filmowych.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W CAŁEJ POLSCE
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KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA

FESTIWALOWA
• od 2490 zł
• ekran pneumatyczny 

16,8x9,5m
• projektor Mitsubishi  

12 000 ANSI lumenów
• nagłośnienie estradowe
• > 500 widzów

KINOWA
• od 1990 zł
• ekran pneumatyczny 

13,8x7,5m
• projektor Mitsubishi  

10 000-12 000 ANSI  
lumenów

• nagłośnienie estradowe
• > 300 widzów

GIGANT
• od 1290 zł
• ekran pneumatyczny  

10x5,6m
• projektor Mitsubishi/ 

Benq 7000-10 000 ANSI 
lumenów

• nagłośnienie estradowe
• 250-1200 widzów

WIELKA
• od 1090 zł
• ekran pneumatyczny 

8,2x4,7m
• projektor Mitsubishi/ 

Benq 4000-7000 ANSI 
lumenów

• nagłośnienie estradowe
• 200-1200 widzów

RODZAJE PROJEKCJI
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MAX
• od 990 zł
• ekran pneumatyczny  

6x3,38m
• projektor Mitsubishi/ 

Benq 4000-7000 ANSI 
lumenów

• nagłośnienie estradowe
• 100-700 widzów

DUŻA
• od 890 zł
• ekran pneumatyczny  

lub ramowy 5,3x3m
• projektor Mitsubishi/ 

Benq 4000-7000 ANSI 
lumenów

• nagłośnienie estradowe
• 50-500 widzów

ŚREDNIA
• od 690 zł
• ekran pneumatyczny  

lub ramowy 4,2x2,45m
• projektor Mitsubishi/ 

Benq 4000-7000 ANSI 
lumenów

• nagłośnienie estradowe
• 30-300 widzów
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WYNAJEM

PROJEKTORY

od 100 zł
Benq i Mitsubishi

3000-12000 lumenów
możliwość projekcji 3D

okablowanie
przejściówki

EKRANY PROJEKCYJNE 
od 125 zł

ekrany pneumatyczne i ramowe
od 4,2x2,45 m do 16,8x9,05 m

EKRANY  
KONFERENCYJNE 

od 89 zł
od 1x1 m do 1,5x1,5m

proste i szybkie rozstawienie
łatwość przenoszenia

EKRANY LCD 
od 350 zł

najwyższa klasa
wysoka rozdzielczość

EKRANY  
BEZSZWOWE

indywidualna wycena
dostosowanie wielkości

wysoka rozdzielczość

NOWOŚĆ!!
EKRANY  

PAROWE 
od 1500 zł

nowość w Polsce 
obraz 3D 

innowacja na imprezę
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NAGŁOŚNIENIE 
od 99 zł

kolumny akustyczne
do imprez organizowanych  

w plenerze oraz wewnątrz budynku
głośnik bezprzewodowy Jambra

OŚWIETLENIE  
OGRODOWE 

od 10 zł
lampiony 

kolorowe oświetlenie kablowe
lampki

NOWOŚĆ!!
OŚWIETLENIE  

SCENICZNE

od 10 zł
reflektory, belki świetlne

stroboskopy, efekty dyskotekowe

LAPTOPY I ODTWARZACZE  
DVD/BLU-RAY 

od 89 zł
Mac OS
Lenovo
Toshiba

SCENA
panele 2x1 m

dowolna wielkość
duża wytrzymałość

dostosowanie wysokości

STANDY  
REKLAMOWE 

od 200 zł
system modułowy 

dowolna konfiguracja 
łatwość tranportu 

betonowe płyty
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POPCORN WATA CUKROWA KOCE

LEŻAKI 
od 5 zł

możliwość wynajmu  
już od 1 sztuki

składane
drewniane

KRZESŁA 
od 5 zł

drewniane
aluminiowe 

różne rodzaje i kolory

STOLIKI 
od 10 zł

drewniane
dwa rozmiary

kolor: czarne i białe

PARASOLE PLAŻOWE 
od 20 zł

możliwa regulacja podstawy
różne kolory

KĄCIK DLA DZIECI 
od 99 zł

sztuczna trawa (dywan)
stolik

krzesełko
dwa taborety

PUFY 
od 5 zł

możliwość wynajmu  
już od 1 sztuki

różne kolory
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REALIZACJE
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