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Atrakcie a stanovištia

 Fotokútik a Tlač fotiek priamo na mieste
Tlač fotiek na Vašej akcii. Široká ponuka pozadí a rekvizít. Svadby, fi rmy, oslavy - fotokútik Vám zabezpečí skvelú atmosfé-
ru. Hostia si môžu tlačiť kvalitné fotky priamo na mieste . Pri tom všetkom im bude asistovať kvalifi kovaná obsluha.

 Fotorekvizity
Radi sa fotíte? Chcete si svoje snímky bláznivo ozvláštniť – santaklausovskou čapicou, obrovskými okuliarmi, prípadne 
pirátskou šatkou, páskou a inými rekvizitami?

 Selfi emat
Návrh grafi ky rámiku podľa požiadaviek klienta. 1. Tlač fotografi í v neobmedzenom množstve. 2. Rekvizity (parochne, 
klobúky, masky, paličky atď.). 3. Zdieľanie fotografi í na Email a Facebook. 4. Internetová galéria s možnosťou sťahovania 
fotiek. 5. Dovoz a inštalácia stroja na miesto podujatia. 6. Obsluha, ktorá sa postará o funkčnosť fotobúdky a tiež asistuje 
s rekvizitami.

 Modelovanie balónov
Modelovanie postavičiek a zvieratiek z balónov. Balónová show je obľúbená atrakcia pre deti, z balónika sa môže stať pes, 
zajac, medveď, meč.. Nepredvádza sa na javisku, ale ako sprievodná animácia pre deti.

 Nafukovacie atrakcie
Skákací hrad, Multifunkčná šmýkačka, Rodeo býk, Nafukovacia prekážková dráha

 Elektrické autíčka
Elektrické autíčko pre deti, vybavené aj diaľkovým ovládaním, pohonom na batériu, v ktorom sa vaše dieťa bude bezpečne 
voziť, nakoľko spĺňa všetky bezpečnostné predpisy. Elektrické autíčko napomáha rozvíjať šikovnosť dieťaťa a zlepšuje 
koordináciu. V ponuke sú rôzne modely a farby.

 Trampolína
Je nielen skvelou zábavou pre deti i dospelých, ale aj spôsobom, ako si perfektne natiahnuť telo.

 Maľovanie na tvár / Facepaiting
Profesionálne maskérky namaľujú deti za pár okamihov - krásne motívy zvieratiek, rozprávkových hrdinov, či populárnych 
postavičiek. Maľovanie na tvár je neodmysliteľná súčasť detských akcií.

 Dočasné tetovanie / Airbrush
Je vhodné na príležitostné ale aj každodenné používanie. Vyberte si farbu, motív, rôznorodé šablóny. Jednoduchou ap-
likáciou dosiahnete skrášlenie Vášho tela.

 Trblietavé tetovanie / Glitter Tattoo
Je dočasná ozdoba tela, ktorá vydrží na tele cca 5-7 dní. Využiteľné či už pre deti, ale aj na plesy, svadby, či akékoľvek iné 
akcie. Tetovanie je dermatologicky testované a dlho vydrží.

 Maskot
Medveď Macko PU, Pikachu, Olaf / Snehuliak, Princezná Elsa, Tiger, Klokan, Zajko, Vlk, Koník, Transformers, Mimoň, Drak, 
Dinosaurus, Spiderman, Psík a Mačička
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Atrakcie a stanovištia

 Detské hry
Škriatkovská hra, Hádzanie loptičkou, Stolný futbal, Hádzanie šípok, Minikolky, Hod do terča, Lov tekvičiek, rybičiek, Lov 
veľkonočných vajíčok, Rytmické hry s padákom, Lov darčekov

 Koleso štastia
Koleso šťastia je veľmi dobrá pomôcka pri motivácii klientov k nákupu, zábave, alebo len na jednoduché promo akcie, kde 
sa vyhrávajú či rozdávajú darčeky, reklamné produkty a iné.

 Tvorivé dielničky
Tvorba darčekov, vystrihovanie, maľovanie, kreslenie, tematické dielničky.

 Ľadová dreň
V horúcich dňoch Vám nesmie chýbať na Vašich eventoch naša ľadová dreň, ktorá Vás dokonale ochladí. Rôzne farby a 
príchute.

 Cukrová vata
Nie je len obyčajná pavučina, ktorá sa dá jesť, ale aj umenie. Efekty z vaty, vám radi predvedieme na rôznych akciách. Je 
to umenie, ktoré je originálne, chutné a každé iné.

 Dobová kuchyňa
EStredoveké recepty, historický riad, varenie na otvorenom ohni, dobové suroviny a vôňa stredoveku.

 Stredoveký stanový tábor
Pre každého, kto chce prežiť stredovek na vlastnej koži. Streľba z luku, kuše, sokoliari, stredoveké jedlá a iné atrakcie.
Vhodné na festivaly, fi remné teambuildingy, carve-outy a pod.

 Fruit carving
Dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny, mydla.

 Živý stôl
Ideálna atrakcia pre súkromnú či fi remnú party, výstavu, akýkoľvek event! Živý stôl je vhodný na servírovanie welcome 
drinku a občerstvenia či ako “hosteska” so zoznamom hostí pri vstupe.
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Programy

 Kúzelníci
Možnosť objednať si sólo vystúpenie kúzelníka, vystúpenie kúzelníka s asistentkou - iluzionistická show, kúzla priamo 
medzi ľuďmi - mikromágia.

 Bublinová show
Dokonalé vystúpenie s bublinami, ktoré Vás ohúri pri akejkoľvek príležitosti.

 Fakír a fakírska show
Uvidíte chôdzu po rozbitom skle a ostrých šablách. Ležanie na klincovej posteli ako aj tanec so živým hadom, hltanie ohňa 
ako aj opaľovanie ohňom, trik ktorý robí len pár ľudí na svete a to vdýchnutie ohňa do pľúc a jeho postupné vypúšťanie 
a nakoniec efektívne preseknutie jabĺčka na hrudi partnerky.

 Penová show
Neskutočná zábava vo Vašom klube alebo na Vašej akcii

 Ohňová a svetelná show
Žonglovanie a manipulácia so svetlom, svetelné kostými a dynamické tanečné choreografi e.

 WESTERN SHOW – Western & Gold
To bolo vtedy na západe, teraz zažijete na Slovensku! Chcete prežiť atmosféru divokého západu? Za prijateľnú odmenu 
vám predvedieme skvelú šou. Pripravíme komplexný celodenný program alebo spestríme vaše podujatie.

 SHOWTIME
Filmový kvíz (Spoznáte fi lm? Meno herca? Soundtracky..) kde sa stala vo fi lme chyba (prednáška o fi lmových chybách)
Zároveň aj pútavý workshop s profesorkou herectva, kde si deti môžu osvojiť základy herectva hravou formou.

 Ohňostroj
Kompaktný ohňostroj, ktorý pozostáva z rôznych efektov a farieb.

 Arachno prednáška
Profesionálna prednáška o exotických zvieratách, najmä pavúkoch, hadoch a podobne. Následne je možné fotiť sa so 
zvieratkami a hladkať ich.

 Mobilné kasíno s falošným hráčom a majstrom trikov
Kasíno kúziel – originálne mobilné kasíno, v ktorom účinkujú profesionálni kúzelníci, majstri trikov! Kasíno kúziel je inter-
aktívna show, ktorá po vzore mobilných kasín posúva tento druh zábavy ešte ďalej. Program v sebe spája to najlepšie z 
oblasti hazardných hier, praktík falošných hráčov a kúzelníckych trikov – to všetko v podaní profesionálnych kúzelníkov.

 Vystúpenie Aquabella
-Ponúka nový druh predstavení na akcie, zábavy a party v blízkosti bazénov, aquaparkov a vodných plôch.

 Tanečné vystúpenia
Spoločenské tance, Tanečné skupiny, Detské skupiny, Hip Hop show, Aquazumba, DJ Show.
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Programy

 Karaoke
Spevák, najznámejšie hity, súťaže o najlepší spevácky pár, vizuálna technika, mix pult, mikrofóny, obsluha. Vhodné na 
oslavy, večierky, stužkové, do barov, hotelov a podobne.

 Bubenícka show
Profesionálna bubenícka show interpretujúca rytmy slnečnej Brazílie ponúka svoje vystúpenie v rôznych sprievodoch, na 
súkromných i fi remných akciách, mestských slávnostiach či v rámci medzinárodných eventov.

 DJ
Retro, Svadobný, Plesový, Žánrový

 Kapely
Zábavové, Žánrové, Vážna hudba, Husľové, Flautista, Accapella skupiny

 Hudobné show programy
M ROCK, ABBA show, EDDA revival, Kabát revival.

 Zabávači / Stand up comedy
Je forma komédie charakteristická živým a sólovým vystúpením komika pred obecenstvom. Hlavným nástrojom komédie 
je verbálny prejav a obvykle pozostáva z rozprávania vtipov a vtipnej interpretácie najrôznejších tém a udalostí v živote 
ľudí a spoločnosti.

 Pole dance
Je spojenie športu, akrobacie na tyči a ladnosti pohybu.

 Tematické workshopy
Hudobné, Foto/video, DJ, Tanečné, Facepaiting, Kúzelnícke, Klaunovský
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DETSKÉ (Family) PROGRAMY

 Detský kúzelník
Splňte Vašim deťom sen a nechajte ich vstúpiť do čarovného sveta kúziel a kúzelníkov.

 Klauni a šašovia
Klaun / šašo, je neodmysliteľným detským zabávačom. Šašovia rozosmejú všetky deti so svojimi humornými scénkami, 
nepodarenými trikmi a kúzlami. Šašovia svojim komickým predstavením obohatia každú detskú oslavu.

 Transformers show
BUMBLEBEE a Optimus Prime z planéty Cybertron na Vašej párty. Zvíťazia aj dnes nad DecepticonmI?

 Bábkové divadlo
Pinokio , Zlatá rybka alebo Janko a Marienka.. Klasika na motívy známej ľudovej rozprávky v originálnom prevedení s 
bábkami v životnej veľkosti!

 Divadelné predstavenie
Divadielko Zajka Hrajka, Z rozprávky do rozprávky, Prasiatko s.r.o. a mnoho iných.

 Pyžamová párty
Postačí Vám hromada vankúšov a spacákov, pukance, džúsy, sladkosti, ovocie, ochota tolerovať perinové bunkre a o 
zábavu máte postarané

 Minidisco, Bublidisco, UV disco
Roztancujeme Vaše deti na najznámejšie svetové detské hity.

 Dogdance
Tancujúce psíky - ukážkou pri tanci so psom je, že choreograf a pes sú perfektne zohraní na hudbu, podľa ktorej tancujú
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 Ochutnávky
Destiláty, Pivo, Víno, Miešaných nápojov, Kávy, Chilli, Klobásky, Čokolády, Zelenina / ovocie

 CATERING - jedlo a nápoje na Váš event
Zaistenie personálu, inventáru, sedenie až po konečné upratanie.
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Dekorácie a kostýmy

 Vianočné / Mikulášske kostýmy
Mikuláš, čert, anjel, vianoční škriatkovia

 Čarodejnícke kostýmy
Čarodejnica / Čarodej, Bosorka, Upíri, Kostlivec / smrťák, Pirátsky duch, Čarovná víla, Kúzelník

 Dekádové kostýmy 20 – 80 roky
Dobové lady/šlachtic, Hippie, Retro, Dancing queen, Disco, Gangster, Pomáda, Hriešny tanec, Rocker, Great Gatsby

 Historické a bájne kostýmy
Kráľ / kráľovná, Princ / princezná, Rytier / gladiátor, Bohyňa / bohovia, Faraón, Rímsky bojovníci, Šľachtici / panovníci, Kroje
Indiáni, Western / country / cowboy

 Klaunovské kostýmy
Klaun / klaunica, Šašo, Joker

 Oktoberfest, Beerfest kostýmy
Hostinská / krčmárka, Bavorský muž / žena

 Pirátske a námornícke kostýmy
Námorník / námorníčka, Pirát / pirátka, Zombie pirát, Morská panna

 Cirkusové kostýmy
Artistka, Principál, Klaun / Klaunica

 Výzdoba
Slávnostné - svadby, plesy, stužkové, oslavy, Balónová, Halloweenska, Vianočná, Frozen, Cirkusová, Pirátska, Retro / pomá-
da, Hollywood, Casino, Hawai / námornícka, Valentínske, Rozprávková, Vílová, Dinosauria / pravek
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Služby súvisiace s eventovou činnosťou

 3D vizualizácia eventu
Vytvorenie 3D vizuálu eventu ešte pred stavbou techniky a nosením vybavenia. Možnosť riešenia priestorového uspori-
adania eventu v predstihu.

 Eventový management
Naši profesionálni eventoví manageri sa v plnej miere postarajú o Váš event. Ponúkame viac ako 10 rokov skúsenosti s 
profesionálnou organizáciou podujatí akéhokoľvek druhu.

 Stage management
Naši profesionálni stage manageri sa postarajú o Váš program. Ponúkame viac ako 10 rokov skúsenosti s profesionálnou 
réžiou programov, stageov a stanovíšť.

 Výberové konanie
Milión možností a nedostatok času vybrať tú správnu? Spravíme Vám výberové konanie akejkoľvek položky na vysokej 
úrovni s profesionálnym reportom a odporučením.

 Sprostredkovanie lístkov na športové, kultúrne a iné podujatia
Zháňate lístky na festival, koncert či športové podujatie. Zháňate vstupenky kamkoľvek vo väčšom množstve? Naši dl-
horoční partnerskí dodávatelia majú pre nás vždy v rezerve najlepšie miesta. Neváhajte preveriť dostupnosť!

 Darčekové balíčky
Pre deti aj pre dospelých. Tematické darčekové balíčky – detské (MDD), vianočné, fi remné, narodeninové, valentínske.

 Reklamné predmety
Sú dôležitou súčasťou pri budovaní imidžu na trhu. Sú zároveň príjemným dôvodom na osobné stretnutie a poďakovanie. 
Netreba ich preto podceňovať, ale nájsť spôsob ako ich využiť vo svoj prospech.
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Tematické balíky

 Rodinné tematické programy
Veľkonočný program, Deň detí, Letný program, Halloweenský program, Mikulášsky program, Veľký zvieratkový deň, 
Detský 5-boj

 Firemné tematické programy
Plesy, Teambuilding, 5-boj na teambuildingy, Vianočné večierky, Halloweenské večierky, Oktoberfest večierky.

 Špeciálne fi remné programy
Rybárske preteky, Športový deň

 Tematické výletné plavby
Loď duchov. Kapitánka Krvavá Mary a jej strašidelný príbeh. Loď duchov II - legenda pokračuje. Krvavá Mary a duchovia 
Titanicu, Hollywoodska plavba / Great Gatsby plavba, Karneval v Rio de Janeiro plavba, Frozen – ľadová loď., Rozprávková 
loď, Pirátska loď, Cirkusová loď, Kubánska plavba, Retro plavba, Loď budúcnosti (Transformers a sci-fi ), Mikulášska loď, Loď 
superhrdinov, Dinosauria loď / Jurský park, Kúzelnícka / Čarodejnícka loď, Western / Kovboj / Indiánska loď, Zvieratková 
loď
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Personál

 Animátori
Skúsený animátor s absolvovaným profesionálnym animátorským školením.

 Animátori – maskot
Skúsený animátor s absolvovaným profesionálnym animátorským školením – špecializácia na maskota

 SBS
Profesionálna bezpečnostná služba s preukazom spôsobilosti

 Zdravotníci
Zdravotná služba počas kultúrnych a športových podujatí

 Hasiči
Hasičšký dozor pre Váš event

 Zvukár
Odborník, technik zabezpečujúci prenos zvuku

 Pomocný personál
Univerzálny pomocný personál na podujatia

 Fotograf
Chcete prezentovať svoju fi rmu, podnikanie a priestory v interiéri alebo v exteriéri v tom najlepšom svetle? Tak na u Vás 
nesmie chýbať profesionálny fotograf

 Moderátor
Skúsený moderátor je nevyhnutnou súčasťou každej akcie. U nás nájdete širokú ponuku kvalitných moderátorov na každý 
typ akcie

 Kuchár
Zostavenie jedálneho lístku, Zhrnutie fi nančných nákladov na pokrmy uvedené v jedálnom lístku a cenotvorba surovín 
potrebných pre prípravu pokrmov podľa receptúr, ich správne skladovanie, Úprava estetického vzhľadu pokrmov, Vy-
dávanie pokrmov

 Starejší na svadbu
Funkciu starejšieho, znamená organizátora celej svadby: od príchodu k ženíchovi, vypýtanie si mladej nevesty, 
rodičovského požehnania, riadenie a organizovanie svadobných hostí.

 Kameraman
Uchovajte si čaro a krásu slávnostnej atmosféry pre Vás a Vašu rodinu, fi rmu alebo podujatie.
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Technické zabezpečenie
Profesionálne ozvučenie

 Ozvučenie Mini
Ozvučenie Rh sound/T Box/Peavey, káblový mikrofón, stojany, pripojenie na PC, kabeláž, základný technik s pultom

 Ozvučenie Basic
Profesionálne ozvučenie JBL/Yamaha/Rh sound/Peavey, bezdrôtové a káblové mikrofóny, odposluch, stojany, pripojenie 
na PC, kabeláž, základný zvukár/technik s digitálnym pultom

 Ozvučenie Standard
Profesionálne ozvučenie JBL/Yamaha/Nexo/KS spevové a nástrojové mikrofóny Shure rady SM, sada mikr. na bicie, 
kondenzátorové a priestorové mikrofóny, bezdr. mikrofóny Shure, pripojenie na PC, 4x odposluch, stojany kabeláž, 
zvukár+technik s digitálnym pultom

 Ozvučenie Standard Plus
ZProfesionálne ozvučenie JBL/Yamaha/Nexo/KS
spevové a nástrojové mikrofóny Shure rady SM, sada mikr. na bicie, kondenzátorové a priestorové mikrofóny, bezdr. 
mikrofóny Shure, 6x odposluch, delay zóna, stojany kabeláž, zvukár+technik s digitálnym pultom

 Ozvučenie Premium
Profesionálne ozvučenie JBL/L-Acoustic/Nexo/KS preferovaný typ line array, spevové a nástrojové mikrofóny Shure rady 
SM, sada mikr. na bicie, kondenzátorové a priestorové mikrofóny, bezdr. mikrofóny Shure, 6x odposluch, delay zóny, sto-
jany kabeláž, zvukár+technik s digitálnym pultom

 Ozvučenie MAX
Profesionálne ozvučenie JBL/L-Acoustic/Nexo/KS preferovaný typ line array, spevové a nástrojové mikrofóny Shure rady 
SM, sada mikr. na bicie, kondenzátorové a priestorové mikrofóny, bezdr. mikrofóny Shure, ďalšie mikrofóny vysokých rád, 
8x odposluch, delay zóny, stojany kabeláž, zvukár+technik s digitálnym pultom

 Ozvučenie Congress
Profesionálne ozvučenie JBL/Yamaha/Rh sound, vhodné a mnohokrát otestované na konferenčné účely, 4hlasové 
mikrofóny s klasickými/konferenčnými stolovými stojanmi, 4 bezdrôtové hlasové mikrofóny, 1 náhlavový set, zvukár v 
obleku s digitálnym pultom, možnosť záznamu konferencie na USB.

 Ozvučenie Congress Premium
Profesionálne ozvučenie JBL/Yamaha/Nexo/KS/Rh sound, vhodné a mnohokrát otestované na konferenčné účely, hlasové 
mikrofóny podľa potreby s klasickými / konferenčnými stolovými stojanmi, delay zóny podľa potreby, 4 bezdrôtové hlasové 
mikrofóny,2+ náhlavové sety, zvukár+technik v oblekoch s digitálnym pultom, možnosť záznamu konferencie na USB.

 Samotný zvukár bez pultu
skúsený a školený zvukár

 Samotný zvukár s pultom
skúsený a školený zvukár s vlastným pultom podľa požiadaviek

 Samotný zvukár s pultom a mikrofónmi
skúsený a školený zvukár s vlastným pultom a mikrofónmi podľa požiadaviek
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Technické zabezpečenie
Profesionálne ozvučenie

Technické zabezpečenie
Profesionálne osvetlenie

 Samotný zvukár s pultom, mikrofómi a sadou odposluchov
skúsený a školený zvukár s vlastným pultom, mikrofónmi a sadou 2-6 odposluchov podľa požiadaviek

 Samotný technik s vybavením/bez vybavenia
skúsený a školený zvukový/pódiový technik vhodný aj ako zvukár na malé podujatia.

 Pevné montáže ozvučenia
montáž pevného ozvučenia na kľúč pre reštaurácie, bary, diskotéky, spoločenské sály a pod. od návrhu po montáž

 Set osvetlenia Mini
Najnižší balík pódiového osvetlenia, vhodný na menšie eventy a diskotéky, obsahuje DJ svetlo Showtec Mushroom LED a 
Showtec Pinball LED, 1000w predný refl ektor a 1000w Stroboskop, bez svetelného pultu a bez obsluhy

 Set osvetlenia Basic
Základný balík pódiového/eventového osvetlenia vhodné na menšie a stredné eventy, diskotéky, stužkové, plesy, fi remky, 
oslavy atď., obsahuje Set osvetlenia Mini + 6x LED PAR RGB 110W, 2x LED ROTATION WASH 90W, osvetľovač s pultom

 Set osvetlenia Standard
Štandardný balík pódiového/eventového osvetlenia vhodné na menšie a stredné eventy, diskotéky, stužkové, plesy, fi rem-
ky, oslavy atď., obsahuje Set osvetlenia Mini + 12x LED PAR RGB 110W, 4x LED ROTATION WASH 90W, osvetľovač s pultom

 Set osvetlenia Premium
Prémiový balík svetiel, podľa individuálnych požiadaviek a nad rámec balíkov Mini, Basic a Standard

 Biele svetlo
Balík zameraný na pokrytie eventových požiadaviek na biele svetlo či už na pódiu formou DTS scénických svetiel alebo v 
iných priestoroch formou halogénových alebo LED lámp

 Nasvietenie sál a iných priestorov
Ambientné nasvietenie sály je to pravé pre Váš event, farbu intenzitu a rozmiestnenie svetiel prispôsobíme Vaším požia-
davkám a tiež zvolíme najvhodnejšie zariadenia pre dokonalé zabezpečenie nasvietenia s čo najnižším energetickým 
zaťažením, vďaka využitiu technológie LED.

 Svetelná rampa
Zo železných alebo hliníkových trussov dĺžky 2m

 Samotný osvetľovač s pultom DMX/bez pultu
Skúsený a školený osvetľovač s možnosťou vlastného pultu(preferované)
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Technické zabezpečenie
Video

 Premietacie plátna a projektory
Premietacie plátna na rôzne typy projekcií s predným aj zadným premietaním, rôzne rozmery. Interiérové i exteriérové 
videoprojektory.

 TV
LED TV s uhlopriečkami nad 108cm a s možnosťou umiestnenia na viacero druhov stojanov. Vhodné ako obrazová de-
layzóna, ako zrkadlo pre prezentujúceho, informačné kiosky, na premietanie prezentácii a log.

 LED steny
Žiadna iná technológia Vám neumožní takú variabilitu použitia video a obrazovej projekcie ako LED stena - systém vhod-
ný pre exteriérové i interiérové použitie. LED obrazovky sú v súčasnosti lídrom na trhu s obrazovou produkciou. Majú 
nesporné výhody použitia ako sú napríklad možnosť využitia v interiéri, ale aj v exteréri, ďalej jasná viditeľnosť na veľkú 
vzdialenosť a to aj za priameho slnka.

 Videoréžia
Obsluha projekčných zariadení podľa požiadaviek eventu, púšťanie a mix videa v reálnom čase, videoefekty a iné.

 Tvorba videa
Tvorba základných aj profesionálnych videoprezentácii a spotov.
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Technické zabezpečenie
Stage

 Pódium NIVTEC
Profesionálne certifi kované modulárne pódium nemeckej značky NIVTEC, nosnosť 750kg/m2, základné podesty veľko-
sti 2x1m, atypické podesty na vyžiadanie, možnosti výšky pódia 20cm, 30cm, 50cm, 55-75cm, ďalšie výšky pódia na 
vyžiadanie

 Schody
Profesionálne schodiskové riešenia k pódiu NIVTEC, možnosť 1,2 a 4 stupňového schodiska do výšky pódia 1,2m. Iné typy 
schodov na vyžiadanie.

 Sukne
Kvalitné zasukňovanie pódia, či stolov vo farbe čierna a biela. K dispozícii výška sukní 20cm, 75cm, 150cm.

 Zastrešenie pódia
Zastrešenie pódia poskytuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Konštrukcia strechy umožňuje inštalovať 
svetelnú a zvukovú techniku. Zastrešenie v rozmeroch plochy 6x4m, 7x5,5m, 8x7m, 10x8m a 12x10m.

 Veľkoplošné zastrešenie
Veľkoplošné stany vytvoria optimálne miesto pre podujatia v lete aj v zime. Chránia tak pred slnkom ako pred dažďom či 
vetrom. Ich rozloha zabezpečí priestor pre väčšie množstvo návštevníkov. Ich montáž a demontáž je rýchla a jednoduchá, 
nie je potrebná žiadna ťažká technika, nakoľko je to riešené ľudskou silou. Modularita stanových systémov umožňuje 
vytvoriť rozličné varianty rozmerov.

 Pagody, Altánky
Eventové pagody štandardného rozmeru 5x5m vhodné ako VIP stánky, prezentačné stany, posedenie a pod. vždy keď po-
trebujete byť chránení pred vetrom, slnkom, dažďom. Vysoko kvalitné altánky rozmerov 6x4, 4x3 a 3x2m s vysoko odolnou 
nepremokavou plachtou a bočnicami z vetruodolného textilu

 Pivné sety, posedenie
Klasické drevo-železné pivné sety, skladajú sa z dvoch lavíc a jedného stola. Ich kapacita je 8-10 osôb.

 Stand-by stoly, Iné stoly
Standby stoly a okrúhle stoly sú vhodné pre akúkoľvek príležitosť, či už ide o fi remnú prezentáciu, večierok alebo festival. 
V ponuke máme aj obrusy na stoly, stoličky a návleky.

 Podlahy
Drevená festivalová podlaha ktorá v prípade dažďa ochráni priestory pred vznikom blata.

 Zábrany
Kvalitné železné alebo hliníkové zábrany vhodné do interiéru i exteriéru. V ponuke máme viac rozmerov zábran.

 Konštrukcie
Zo železných alebo hliníkových trussov dĺžky 2m

 Stojany
Rôzne typ y stojanov od od trussových, cez univerzálne towery, reproduktorové stojany, mikrofónne stojany, iné stojany

 Iné riešenia na mieru
Ak potrebujete vyriešiť akúkoľvek neštandardnú požiadavku Vášho eventu, neváhajte nás kontaktovať a určite Vám navrh-
neme riešenie!!
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Nahrávacie štúdio

www.musicdrive.sk
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Nahrávacie Štúdio
HUDBA – EXTERNÉ NAHRÁVANIE

Ideálne pre: veľké hudobné zoskupenia, orchestre, dychovky, ľudovky, vážnu hudbu, live nahrávanie koncertov

Nahrávacie Štúdio
RÔZNE – ŠTÚDIOVÉ NAHRÁVANIE

Ideálne pre: nahrávanie reklamných spotov, dabing, hovorené slovo

 Analýza projektu, návrh riešenia a prác
Obhliadka priestoru. Základné merania. Návrh plánu nahrávania a technického riešenia. Približná cenová kalkulácia

 Príprava a stavba a demontáž externého štúdia
Prípravné práce. Softvérové nastavenia. Technické nastavenia. Akustická úprava priestoru. Demontáž. Cena podľa 
náročnosti projektu.

 Doprava
Bude zahrnuté v cenovej kalkulácií. Do 20 km ZDARMA!

 Práca v externom nahrávacom štúdiu
Nahrávanie hudobných skladieb rôzneho žánru, vážna hudba - sólo nástroj, komorné zoskupenia, orchester, dychovka, 
ľudovka, rock, pop, a i. Po stopách alebo naživo. Nahrávanie inštrumentálnych/vokálnych skladieb.

 Práca v nahrávacom štúdiu musicDRIVE
Strih/Mix. Export. Vypálenie na CD. Výroba CD.

 Nahrávanie
Dabing. Hovorené slovo. Iné.

 Strih, mix
Strih – spájanie/rozdeľovanie viacerých záberov podľa potreby (nahradzovanie chýb, dodržanie časového priebehu, a 
pod.) Mix – vyváženie hlasitosti nahrávky. Ekvalíza – frekvenčné vyčistenie nahraného zvuku. Efekty.

 Export
Úprava celkovej hlasitosti nahrávky. Nastavenie RMS. Export do formátov .wav, .mp3. Uloženie nahrávky na Váš USB kľúč

 Speaker
Cena záleží od konkrétneho speakera.

 Tvorba hudobných podkladov
Tvorba MIDI podkladov pre vaše: Skladby, Vystúpenia, Podmazová hudba. Cena závisí od náročnosti skladby

 Meranie akustických vlastností priestorov
Meranie vlastností priestorov špeciálnym mikrofónom. Meranie dozvuku. T20, T30, T60. Meranie prvotných odrazov (EDT).
Frekvenčná analýza miestnosti. Používané programy Arta, REW.



Hlavné námestie 9, 1. poschodie, 940 01 Nové Zámky, 
0905 841 416 / 0907 121 287, ivory@musicdrive.sk, laco@musicdrive.sk

www.musicdrive.sk


