ציוד נלווה לאירועים  -מחירון אירועים 2018

כמה מילים עלינו,
כבר למעלה מ 10שנים אנחנו מספקים שירות וציוד לאירועים.
הלקוחות שלנו הם מפיקי אירועים קפדניים ביותר ,שדואגים לשלמות בכל הפרטים הקטנים!
 ציוד חדיש מהמותגים המובילים.
 אסתטיקה  -הכל נקי ויפה( .ללא כבלים ,כיסויים ,וכו')
 האנשים!! אנשי מקצוע הטובים ביותר!!
 לבוש ייצוגי ומכובד.
 אהבה שמחה וחיוך ,להצלחת כל אירוע (:

ציוד הושבה
שולחן עגול  10סועדים 50 :ש"ח לשולחן
מפת שולחן 10 :ש"ח ליחידה
כסא 6 :ש"ח ליחידה
הובלה וסידור 850 :ש"ח

הגברה
קטן 2 ₪ 1300 :רמקולים
בינוני 1 ₪ 1600 :סאב  2 +רמקולים
גדול 2 ₪ 2200 :סאבים (כפולים)  4 +רמקולים
ענק₪ 2700 :
מערכת "ליין אראיי" (מתאימה במיוחד לאירועים גדולים במקומות פתוחים)

תאורה
תאורת אווירה:
אפלייטים (פנסי לד צבעוניים) –  ₪ 165לכל פנס
תאורת במה:
 2סטנדים מצדי במה עם תאורת שטיפה לבנה/צבעונית ₪ 700 -
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הקרנה
מקרן  + HDמסך ₪ 800 - 3X2
מקרן  +HDמסך ₪ 1600 – 4X3
*כולל מקרן נוסף לגיבוי  +לפטופ  +חיווטים  +סטנד ייעודי למקרן
*מסכי לד –  ₪ 270למ"ר

חשמל
גנרטור  3500עם מייצב מתח – ₪ 800
* ניתן להזמין גנרטור עד .KVA 60

אקסטרות
מכונת עשן/ערפל (לאווירה והדגשת קרני התאורה) – ₪ 280
מכונת בועות ₪ 280 :
מיק' ידני אלחוטי – ₪ 120
מיק' מדונה /נק ₪ 190 -
זוג רמקולים נוספים ₪ 330 -

מוסיקה
דיג'יי – ₪ 2000
בהתאם לאופי וסגנון האירוע ,נתאים את אחד מ 3ה DJ'sהמומלצים שלנו.
₪ 1400 – live on DJ
מופע פריצה ייחודי של נגן יחיד בשילוב עם נגינת הדיג'יי.
להקת טריו – ₪ 4000
הרכב מוזיקלי ( 3נגנים) משובח! במגוון סגנונות.
מתאים כמופע רקע (קוקטייל ,קבלת פנים) וגם כמופע מרכזי.

צילום
סטילס מקצועי ,ללא הגבלת תמונות – ₪ 1400
וידאו מקצועי( ,ללא עריכה) – ₪ 1300
עריכת וידאו – ( ₪ 250לשעת עריכה)
בר חמצן ארומטי
אטרקציה ייחודית ובלעדית שלנו (היחידים בארץ)
האתר בבניה – לפרטים צרו קשר טלפוני.

אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים
ומגיעים לכל אירוע עם חיוך ,שמחה ,ואהבה(:
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