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OŚWIETLENIE

▪ Oświetlenie architektoniczne

▪ Oświetlenie koncertowe

▪ Oświetlenie eventowe – gale, spotkania, jubileusze

▪ Oświetlenie brandingowe (podświetlenie brandingów, rzutniki z 

logotypami)

▪ Oświetlenie konferencji 

▪ Oświetlenie teatralne

▪ Projekty techniczne oświetlenia, wizualizacje projektu oświetlenia

▪ Pokazy mody

▪ Obsługa techniczna i realizacyjna, transporty

DŹWIĘK

▪ Nagłośnienie konferencyjne

▪ Nagłośnienie eventowe

▪ Nagłośnienie koncertowe

MULTIMEDIA

▪ Ekrany diodowe – LED

▪ Ekrany projekcyjne i projektory

▪ Ekrany LCD i dotykowe

▪ Scenografia multimedialna 

▪ Produkcja materiałów i animacji multimedialnych, mapping

WIZJA

▪ Systemy wizyjne oraz video

▪ Realizacje wizji

▪ Kamery oraz profesjonalni  operatorzy

▪ Produkcje materiałów video, making of oraz filmy promocyjne

DODATKOWO

▪ Podesty sceniczne

▪ Sceny i zadaszenia plenerowe

▪ Namioty eventowe

▪ Efekty specjalne



▪ Zabudowy scen oraz aranżacje sal

▪ Dekoracje florystyczne stołów oraz wybranych stref

▪ Konsultacje projektowe

▪ Projekty koncepcyjne, plany układów funkcjonalnych

▪ Projektowanie oraz produkcja scenografii

▪ Scenografia tematyczna oraz rekwizyty

▪ Branding indywidualny

▪ Projektowanie oraz produkcja stoisk wystawienniczych oraz targowych

▪ Meble (kanapy, sofy, fotele, siedziska, krzesła, pufy, stoliki)

▪ Recepcje, bary, mównice

▪ Elementy brandingowe (backlighty, kasetony, ekrany, ścianki brandingowe)

▪ Scenografia tematyczna





SCENA:

▪ Podest sceny o wymiarach 8m2

▪ Podest sceny obity banerem lub wykładziną 

NAGŁOŚNIENIE:

▪ Nagłośnienie konferencyjne - sala mała

▪ Mikrofony konferencyjny  w ilości 2 lub 3 szt.

OŚWIETLENIE:

▪ Oświetlenie konferencyjne sceny - światło profilowe

▪ Oświetlenie przestrzeni eventu lampami led

▪ Oświetlenie architektoniczne (opcja)

▪ Oświetlenie efektowe parkiet (opcja)



SCENOGRAFIA:

▪ Obicie sceny 4m x 2m 

▪ Tył sceny ścianka z logo klienta

▪ Zabudowy scenograficzne reżyserki

BRANDING KLIENTA:

▪ Branding klienta – ściana tył sceny 

▪ Kasetony backlight (opcja)

▪ Możliwość animacji logo klienta 3D na plazmach (opcja)

MULTIMEDIA:

▪ 2x plazmy LCD na chromowej nodze o  przekątnej  do 55 cali 

▪ Komputer do prezentacji 

▪ Przełącznik prezentacji 

▪ Ekrany projekcyjne oraz dioda (opcja)

• Elementy techniczne oraz wycena jest uzależniona od wybranej opcji wizualnej lub indywidualnych potrzeb klienta.

• Ilości oraz rodzaj sprzętu są uzależnione od charakteru eventu, układu funkcjonalnego, wielkości Sali oraz  ilości osób biorących udział w evencie

• Wszystkie rozwiązania i zakres cenowy uwzględniają obsługę techniczną i realizacyjną 

























SCENA:

▪ Podest sceny o wymiarach od 24m2 

▪ Podest sceny obity banerem lub wykładziną 

NAGŁOŚNIENIE:

▪ Nagłośnienie konferencyjne rozszerzone

▪ Mikrofony konferencyjne w ilości 4-6 sztuk 

▪ Nagłośnienie spełniające warunki programu artystycznego 

▪ Nagłośnienie spełniające potrzeby zespołu coverowego (opcja)

▪ OŚWIETLENIE:

▪ Oświetlenie konferencyjne – oświetlenie profilowe 

▪ Oświetlenie architektoniczne przestrzeni eventu lampami led w przedziale 36-48 urządzeń

▪ Oświetlenie efektowe – lampy ruchome w przedziale 24-36 urządzeń

▪ Konstrukcje sceniczne umożliwiające podwieszenie lamp efektowych oraz elementów scenografii w wybranym obszarze sali i obszarze scenografii



SCENOGRAFIA:

▪ Obicie sceny 

▪ Ekrany wielkoformatowe panoramiczne

▪ Zabudowy scenograficzne przestrzeni eventu (reżyserka)

▪ Elementy scenograficzne nawiązujące do tematyki eventu 

▪ Horyzont sceniczny lub horyzont led (opcja)

BRANDING KLIENTA: 

▪ Branding klienta w postaci ścianek i wydruków wielkoformatowych  2 szt

▪ Branding klienta świetlny lub graficzny na wybranych elementach scenograficznych  

▪ Branding klienta na nośnikach multimedialnych dostępnych w hotelu i na evencie 

MULTIMEDIA:

▪ Dioda - Ekran w technologii led do 32 m2 powierzchni

▪ Projektory cyfrowe i ekrany panoramiczne do 60m2

▪ 2-4 x plazmy LCD na chromowej nodze o przekątnej do 55 cali 

▪ System realizacji multimedów, przełącznik prezentacji, przygotowanie podstawowych animacji multimedialnych 

• Elementy techniczne oraz wycena jest uzależniona od wybranej opcji wizualnej lub indywidualnych potrzeb klienta.

• Ilości oraz rodzaj sprzętu są uzależnione od charakteru eventu, układu funkcjonalnego, wielkości Sali oraz ilości osób biorących udział w evencie

• Wszystkie  rozwiązania i zakres cenowy uwzględniają  obsługę techniczną i realizacyjną 



























SCENA: 

▪ Rozbudowany podest sceniczny od 80m2, uwzględniający tematykę i atrakcje eventu 

DŹWIĘK:

▪ Nagłośnienie konferencji i gali

▪ Mikrofony konferencyjne w ilości rozszerzonej  od 8 do 18

▪ Nagłośnienie spełniające potrzeby gwiazdy wieczoru oraz zespołu coverowego

▪ Nagłośnienie spełniające warunki rozbudowanego programu artystycznego 

OŚWIETLENIE:

▪ Oświetlenie konferencyjne i scenograficzne efektowe, rozbudowane pod kątem tematyki eventu 

▪ Oświetlenie architektoniczne i brandingowe na całej przestrzeni eventu w przedziale 60 - 80 urządzeń w technologii led

▪ Oświetlenie efektowe, inteligentne, ruchome w przedziale 60- 80 urządzeń 

▪ Oświetlenie spełniające rider gwiazdy wieczoru i programu artystycznego

▪ Konstrukcje sceniczne umożliwiające podwieszenie lamp efektowych oraz elementów scenografii i multimediów na całej sali



SCENOGRAFIA:

▪ Obicie sceny ustalonym materiałem  

▪ Ekrany panoramiczne wielkoformatowe- możliwość projekcji do 120m2 

▪ Rozszerzone zabudowy scenograficzne przestrzeni eventu w tym reżyserek

▪ Scenografia tematyczna dopasowana do tematyki eventu

BRANDING KLIENTA: 

▪ Ścianki brandingowe wielkoformatowe w tym recepcje 5 szt.

▪ Branding klienta na wybranych elementach scenograficznych  i tematycznych 

▪ Przygotowanie materiałów animowanych wykorzystywanych podczas gali i części konferencyjnej 

MULTIMEDIA:

▪ Dioda – ekrany w technologii led o powierzchni  od 60m2 

▪ Projektory laserowe – projekcje do 120m2 

▪ Ekrany LCD o przekątnej  pomiędzy 55 a 80 cali  

▪ Realizacja multimedialna – animacje multimedialne przygotowywane indywidualnie do tematyki eventu

▪ Rejestracja wizji live z eventu oraz produkcja filmu maiking off

▪ Elementy techniczne oraz wycena jest uzależniona od wybranej opcji wizualnej lub indywidualnych potrzeb klienta.

▪ Ilości oraz rodzaj sprzętu są uzależnione od charakteru eventu, układu funkcjonalnego, wielkości Sali oraz  ilości osób biorących udział w evencie

▪ Wszystkie rozwiązania i zakres cenowy uwzględniają obsługę techniczną i realizacyjną 

































SCENA: 

▪ Rozbudowany podest sceniczny od 100m2, uwzględniający tematykę i atrakcje eventu 

NAGŁOŚNIENIE:

▪ Nagłośnienie konferencji i gali

▪ Mikrofony konferencyjne w ilości rozszerzonej  od 10 do 20 

▪ Nagłośnienie spełniające potrzeby gwiazdy wieczoru oraz zespołu coverowego

▪ Nagłośnienie spełniające warunki rozbudowanego programu artystycznego 

OŚWIETLENIE:

▪ Oświetlenie konferencyjne i scenograficzne efektowe, rozbudowane pod kątem tematyki eventu 

▪ Oświetlenie architektoniczne i brandingowe na całej przestrzeni eventu od 120 lamp w technologii led

▪ Oświetlenie efektowe, inteligentne, ruchome w  przedziale od 90 urządzeń 

▪ Oświetlenie spełniające rider gwiazdy wieczoru i programu artystycznego

▪ Konstrukcje sceniczne umożliwiające podwieszenie lamp efektowych oraz elementów scenografii i multimediów na całej sali 



SCENOGRAFIA:

▪ Obicie sceny ustalonym materiałem

▪ Ekrany panoramiczne wielkoformatowe - możliwość projekcji 360 stopni

▪ Rozszerzone zabudowy scenograficzne przestrzeni eventu w tym reżyserki

▪ Scenografia tematyczna dopasowana do tematyki eventu

BRANDING KLIENTA: 

▪ Ścianki brandingowe wielkoformatowe od 5 szt.

▪ Branding klienta świetlny lub graficzny na wybranych elementach scenograficznych i tematycznych 

▪ Przygotowanie materiałów animowanych 3D wykorzystywanych podczas gali i części konferencyjnej 

MULTIMEDIA:

▪ Dioda – ekrany w technologii led o powierzchni od 100m2 

▪ Projektory laserowe - projekcje od 120m2 możliwość projekcji 360 stopni

▪ Ekrany LCD o przekątnej pomiędzy 55 a 80 cali  

▪ Realizacja multimedialna – animacje multimedialne przygotowywane indywidualnie do tematyki eventu w tym firmy promocyjne

▪ Rejestracja wizji live z eventu oraz produkcja filmu making of

▪ Elementy techniczne oraz wycena jest uzależniona od wybranej opcji wizualnej lub indywidualnych potrzeb klienta.

▪ Ilości oraz rodzaj sprzętu są uzależnione od charakteru eventu, układu funkcjonalnego, wielkości sali oraz ilości osób biorących udział w evencie

▪ Wszystkie rozwiązania i zakres cenowy uwzględniają obsługę techniczną i realizacyjną 















































Bartłomiej Surała | Event Manager

mobile: +48 508 040 160

e-mail: b.surala@sde.pl

Paulina Obuchowska | Project Manager

mobile: + 48 608 041 813

e-mail: p.obuchowska@sde.pl

Wszystkie materiały, pomysły, wykonania artystyczne, zawarte w ofercie stanowią własność SDE GROUP Sp. z o.o, zabrania się  ich wykorzystywania. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

SDE GROUP sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu należytego wykonania Umowy, w tym dokonania rozliczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sde.pl/politykaprywatnosci
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