CENÍK 2021 | OSLAVY A VEČÍRKY
a)

Základní nabídka služeb
DJ vystoupení a kompletní technické zajištění

9 400 Kč

6 hodin produkce + moderování v českém jazyce
Ozvučení prostoru technikou dB Technologies nebo QSC,
DJ technika Pioneer, 1x bezdrátový mikrofon, světelné efekty, stativy, kabeláž
Konzultační schůzka, poradenství, příprava zakázky, instalace a demontáž

b)

Doplňkové služby k základní nabídce
3 500 Kč

Karaoke show
Projektor a stativové plátno nebo LCD televizor, LCD monitor pro zpěváky,
digitální zvukařský pult, 2x bezdrátový mikrofon, karaoke klipy a seznamy
Projekci je možné využít k prezentaci fotek zdarma

3 000 Kč

Video DJ
Projekce klipů a vizualizací, stativové plátno a projektor nebo LCD televizor
Projekci je možné využít k prezentaci fotek zdarma

1 500 Kč

Projekce
Promítání fotek a prezentací, stativové plátno, projektor nebo LCD televizor

Extra ruční mikrofony / cena za každý další 1 ks

300 Kč

Další bezdrátový set s ručním mikrofonem

Hlavový mikrofon / cena za 1 ks

500 Kč

Bezdrátový set Shure s hlavovým mikrofonem

Nůžkový stan

1 000 Kč

Nůžkový stan 3x3m (bílá barva), 4x zátěžový vak, bočnice

Odposlechové repro / cena za 1 ks reproboxu

800 Kč

Dokrytí zvuku v jiné místnosti nebo na terase (1x repro + stativ a kabeláž)

Scénické osvětlení / cena za 1 ks LED reflektoru

300 Kč

Nasvícení interiéru či exteriéru (zdí, dekorací, stanů, cateringu atd..)

Velká zrcadlová koule (vhodné do větších sálů)

1 500 Kč

Zrcadlová koule o průměru 50 cm, 2x 150W scan k nasvícení, stativ

Ozvučení kapely a sólistů (s využitím repro sestavy od DJ)

od

4 500 Kč

Práce zvukaře, zvukařský pult, odposlechy, mikrofony a stativy

Moderování v anglickém jazyce
Prodloužení hudební produkce / předem objednané
Prodloužení hudební produkce / při dohodě na místě
c)

1 000 Kč
500 Kč / hod
1 000 Kč / hod

Dopravné
Doprava / PHM, amortizace vozu

Nejsme plátci DPH.

8 Kč / 1 km

