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WYNAJEM SPRZĘTU NA KONFERENCJE

Cenimy sobie szczerość, zaufanie i dobre partnerskie stosunki.
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e-mail: konferencje@proximuss.pl,
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ORGANIZACJA KONFERENCJI I TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH
Europejskie Biuro Tłumaczeń organizuje konferencje i tłumaczenia
symultaniczne na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej dzięki
sieci biur i przedstawicieli w każdym kraju UE (za wyjątkiem Malty).
Oferujemy profesjonalne tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i
konferencyjne.
Jeżeli
jesteście
Państwo
zainteresowani
zorganizowaniem lub zamówieniem tłumaczenia ustnego prosimy o
kontakt mailowy lub telefoniczny. Organizując konferencje, sympozja,
zjazdy,
szkolenia
dysponujemy
niezawodnym
sprzętem
nagłaśniającym w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie,
Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie, który zapewniamy podczas
organizowanych przez nas projektów. Dodatkowo możemy dostarczyć
sprzęt w każde miejsce w Polsce.

NASZE CENTRUM KONFERENCYJNE oferuje wynajem następującego sprzętu
dodatkowego:
- amplitunery
- aparaty telefoniczne
bezprzewodowe
- odbiorniki na podczerwień
- catering
- dekoracje sceniczne
- dokumentację filmową
- dokumentację fotograficzną
- drukarki laserowe
- dyktafony
- ekran
- ekrany na statywie
- ekrany naścienne - elektryczne
- ekrany naścienne ręczne
- ekrany ramowe, rozwijane
- eliminatory sprzężeń
- ekrany plazmowe
- faksy
- flipcharty
- głośniki kina domowego
- horyzonty sceniczne
- identyfikatory
- kabiny dla tłumaczy
- kamery analogowe
- kamery cyfrowe
- kolumny odsłuchowe
- komputery stacjonarne
- kopiarki
- korektory dźwięku
- kosze biurowe
- krzesła konferencyjne
- kurtyny

- łącza telefonicznego z wyjściem
zewnętrznym
- magnetowid
- mikrofony bezprzewodowe
- mikrofony do klapy
- mikrofony dynamiczne
- mikrofony na mównicę
- mikrofony przewodowe
- mixery
- moduły estradowe
- monitory CRT
- monitory LCD
- monitory plazmowe
- mównice
- nagłośnienie 100V
- nagłośnienie estradowe
- nagłośnienie koncertów
- nagłośnienie konferencyjne
- nagłośnienie - konferencyjne JBL
średnie
- nagrywarki DVD
- niszczarki
- odtwarzacze DVD
- odtwarzacze DVD/CD
- oprawa muzyczna
- oświetlenie
- parkiety
- pinboardy 150 x 200 cm
- podesty
- powermixery
- prezenterzy muzyczni (DJ)
- projekcyjne ściany video
- projektor 2000 ANSI

- projektory instalacyjne
- projektory kina domowego
- projektory prezentacyjne przenośne
- projektory XGA
- projekty graficzne
- realizacje muzyczne
- reportaż filmowy
- reportaż fotograficzny
- rzutnik multimedialny
- rzutnik pisma
- rzutnik slajdów
- rzutniki do folii i - pisma
- scertingi
- sprzęt wizualny
- stojaki
- system dyskusyjny
- systemy łączności
bezprzewodowej
- szatnie przenośne
- sztalugi
- ściany diodowe
- telebimy
- telewizor
- telewizory LCD
- telewizory plazmowe
- wideokonferencje
- wizualizery
- wskaźniki laserowe
- zastawki
- zestawy karaoke
- zestawy kina domowego
- zestawy kolumnowe
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NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE
Europejskie Biuro Tłumaczeń oferuje swoje usługi w zakresie profesjonalnego
oświetlenia i nagłośnienia imprez i eventów. Do wszystkich naszych projektów

wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniki świetlnej i wizualizacji.

Zapewnimy profesjonalene oświetlenie i nagłośnienie na koncert,
sympozjum, konferencje jak również oświetlimy dekoracyjnie salę podczas
bankietu czy spotkania biznesowego. Jeśli chcesz oświetlić fasadę budynku
lub jesteś zainteresowany zamówieniem oświetlenia nieba tak aby twoja
impreza była widziana z nawet z 20 kilometrów – zgłoś się niezwłocznie do
nas.

Jesteśmy w stanie obsłużyć każdy projekt oświetleniowo – nagłośnieniowy w Polsce
po bardzo atrakcyjnych stawkach przy zachowaniu najwyższej jakości sprzętu oraz
niezawodności technicznej. Jeśli chodzi o kwestie finansowe to zawsze dopasujemy
ofertę do budżetu Klienta. Po otrzymaniu Państwa zapytania ofertowego dotyczącego
konkretnego eventu prześlemy naszą ofertę cenową.
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Organizacja i obsługa konferencji oraz tłumaczeń konferencyjnych.
- nagłośnienie konferencyjne
- mikrofony bezprzewodowe
- mikrofony na mównicę
- system dyskusyjny
- nagłośnienie koncertów
- realizacje muzyczne
- prezenterzy muzyczni (DJ)

Nasza firma to kompleksowa i rzetelna realizacja wszystkich projektów związanych z
szeroko pojętym eventem czy konferencją. Nasze rozwiązania wychodzą na przeciw
rzeczywistym potrzebom Klienta, jego wymaganiom i planom.

Oferta skierowana do Państwa to:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizacja szkoleń, obsługa konferencji, seminariów, eventów.
organizacja konferencji prasowych.
organizacja przyjęć okolicznościowych: wesela, chrzciny, komunie czy
urodziny.
organizacja wydarzeń artystycznych, występy zespołów muzycznych i
tanecznych.
organizacja sesji fotograficznych.
organizacja spotkań integracyjnych.
pomoc przy organizacji transportu.
wypożyczanie nagłośnienia.
wypożyczanie projektorów i rzutników multimedialnych.
pomoc w kontaktach z mediami.
rezerwacje miejsc noclegowych.
hostessy, kelnerzy, barmani.
media relations.
artykuły reklamowe

Wszystkie konferencje obsługiwane przez naszą
firmę były wysoko oceniane przez naszych Klientów,
którzy następnie polecali naszą firmę do
wykonywania podobnych projektów.
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Centrum Konferencyjne PROXIMUSS dysponuje sprzętem najwyższej jakości
pozwalającym na kompleksową obsługę konferencji, koncertów, bali firmowych oraz
targów. Oferujemy również wynajem sprzętu technicznego oraz pomoc na każdym
etapie organizacji: targów, wystaw, imprez firmowych,
firmowych, prezentacji produktów,
kongresów, konferencji, bali, eventów. Każde zlecenie dostosowane jest do potrzeb
Klienta, czasu oraz budżetu.
Proponujemy Państwu usługi nagłośnienia konferencji, szkoleń, tłumaczeń symultanicznych
oraz imprez plenerowych. Pracujemy
Pracujemy tylko i wyłącznie na niezawodnym sprzęcie najwyższej
klasy.

Kompleksowo przygotowujemy konferencje,
kongresy, seminaria i szkolenia z udziałem
zagranicznych gości a także przemówienia,
wykłady i szkolenia prowadzone przez mówców
obcojęzycznych.

Szukasz najlepszych tłumaczy symultanicznych?
Oferujemy pełny zakres tłumaczeń symultanicznych oraz
konsekutywnych. Dzięki współpracy z Europejskim Biurem
Tłumaczeń (www.e-ling.eu)
(
) już dzisiaj możemy zaproponować
zaproponowa
Państwu nieograniczoną bazę tłumaczy symultanicznych w każdym
mieście w Polsce. W naszej ofercie znajdują się nie tylko tłumaczenia
symultaniczne, konferencyjne czy konsekutywne ale także
asystenckie, wyjazdowe oraz szeptane. Jeżeli planują Państwo
organizację konferencji i poszukujecie tłumaczy symultanicznych lub
organizację
obsługi technicznej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny prześlemy naszą ofertą tak szybko jak to będzie możliwe.

Uwaga! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wynajem sprzętu konferencyjnego prosimy o
przesłanie do nas maila wraz ze specyfikacją urządzeń, którymi jesteście Państwo
zainteresowani. Prosimy również o podanie następujących informacji: miejscowość, ilość dni,
godzinę rozpoczęcia i zakończenia eventu oraz wszelkie niezbędne informacje. Nie udzielamy
ofert cenowych przez telefon. Każde Państwa zapytanie trafia bezpośrednio do naszych
techników, którzyy następnie przesyłają
przesyła Państwu ofertę drogą elektroniczną.
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Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
•
•
•
•
•

Zapewniamy trenerów na szkolenia
Rezerwujemy sale konferencyjne oraz hotele dla uczestników szkoleń
Zapewniamy wysokiej klasy sprzęt audiowizualny oraz sprzęt do tłumaczeń symultanicznych
Organizujemy transport uczestników oraz catering
Przygotowujemy druki, ulotki, foldery, stronę internetową oraz materiały szkoleniowe

ORGANIZACJA KONCERTÓW
Zajmujemy się kompleksową organizacją koncertów również o charakterze masowym. Zależnie od
charakteru imprezy znajdziemy najbardziej optymalne miejsce jej organizacji w każdym miejscu Polski
Zapewniamy:










Stosowne zezwolenia
Ubezpieczenie organizatora i uczestników
Ochronę pod względem bezpieczeństwa, medyczną i PPOŻ
Sceny z zadaszeniem, oświetlenie
Sprzęt audiowizualny: ściany LED, ekrany diodowe, ekrany wizyjne
Profesjonalne nagłośnienie liniowe firmy L-Acoustics (dV DOSC lub KIVA)
Rejestracja śladów z koncertu dzięki nowoczesnej konsolecie DiGiCo sd8
Zapewnienie zespołów muzycznych oraz support
Muzykę w tle podczas przygotowań i po koncercie

ORGANIZACJA PIKNIKÓW I FESTYNÓW

Zajmujemy się kompleksową organizacją pikników i festynów. Dodatkowo zapewniamy:











Organizacja pikników tematycznych i mieszanych - tworzenie koncepcji i scenariusza
Gry i zabawy dla dzieci
Zabawki dmuchane: zjeżdżalnie, zamki, ściany wspinaczkowe, przenośne boiska do gry, inne
Malowanie twarzy, tatuaże z tuszy lub henny, klauni, iluzjoniści, inni
Profesjonalnych konferansjerów
Występy zespołów artystycznych dla dzieci i dorosłych
Panele sceniczne, zadaszenia, dekoracje sceniczne, namioty
Zabawa przy muzyce z konsolety, profesjonalni DJ
Ochronę - również medyczną
Catering
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KILKA ZDJĘĆ Z IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO:
Stawki końcowe zależne są prrzede wszystkim od lokalizacji, wielkości imprezy oraz rodzaju
sprzętu. Aby uzyskać aktualne ceny dla konkretnej imprezy lub konferencji prosimy o przesłanie
zapytania na adres konferencje@e-ling.eu lub konferencje@proximuss.pl – odpowiemy na
Państwa zapytanie w przeciągu kilku minut.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!
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