Vidmofonica.pl
Organizacja i obsługa imprez

Szanowni Państwo,
Oferujemy kompleksowa organizację i obsługę techniczną imprez, takich jak: dyskoteki, bale, komersy,
półmetki, apele, koncerty, spotkania okolicznościowe. Zajmujemy się realizacją całościową wydarzenia jak
i jego poszczególnymi elementami. Oto niektóre z nich:

1. DEKORACJE
W naszej ofercie proponujemy dekorację sali oraz stołów. Przestrzeń
udekorowana łańcuchami balonów, kolorowymi kurtynami,
wstążkami i ręcznie wykonanymi ozdobami tematycznymi pozwoli
wzbogacić nastrój imprezy.
Niezbędny jest także odpowiedni wygląd stołów, na których powinny
znaleźć się świeczki lub podgrzewacze powietrza, a także kompozycje
z kwiatów ciętych i sztucznych dekoracji w zależności od charakteru
wydarzenia.

2. OPRAWA MUZYCZNA
Nasza firma dba także o wspaniałą oprawę muzyczną. Imprezę może uświetnić muzyka na żywo - zespół
posiadający wieloletnie doświadczenie sceniczne, które zapewne przełoży się na świetną zabawę wszystkich
uczestników. Współpracujemy również z profesjonalnymi DJ-ami, pracującymi na co dzień w renomowanych
dyskotekach i klubach.

3. TECHNIKA ESTRADOWA
Vidmofonica
posiada
własny
system
nagłośnienia oraz oświetlenia. Jakość dźwięku
zawdzięczana jest światowemu uznaniu i
wieloletniej pracy amerykańskiej firmy JBL,
dlatego każda impreza będzie z pewnością mile
wspominana.
Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania
karaoke z nieśmiertelnymi hitami, klasyki muzyki
polskiej i światowej. Uczestnicy będą wspominać
wyśmienitą zabawę przez długi czas.
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4. OCHRONA
Bezpieczeństwo to priorytet. Nie tylko
zabawy jest nieodzownym aspektem
profesjonalnej i licencjonowanej firmie
spodziewane, dlatego warto pomyśleć o
udzielą pomocy przedmedycznej.

wrażenia słuchowe i wizualne, ale również samopoczucie podczas
dobrej imprezy. Uczestników naszych wydarzeń powierzamy
ochroniarskiej. Przykre incydenty mogą pojawić się najmniej
ludziach, którzy na miejscu dokonają ewentualnej interwencji, czy

5. ATRAKCJE DODATKOWE
Firma może zająć się organizacją dodatkowych atrakcji podczas imprezy jak np.: pokaz grupy ogniowej, pokaz
sztucznych ogni, kulig, fotobudka itd. Podejmujemy również wyzwania stworzone przez klientów, realizując ich
pomysły, wychodzimy naprzeciw potrzebom i wymaganiom.
Firma zajmuje się organizacją i obsługą techniczną
okazjonalnych uroczystości, takich jak bale tematyczne. Motyw
przewodni balu zależy od kreatywności klienta lub może zostać
zaproponowany przez naszych pracowników. Przykładem jest
aranżacja balu maskowego. Zajmujemy się kompleksową
organizacją przestrzeni jak i atmosfery poprzez zapewnienie
doskonałego wystroju sali, sprawdzonej gastronomii,
wspaniałej oprawy muzycznej po zapewnienie bezpieczeństwa.
Specjalnie dla szkół przygotowaliśmy ofertę zawierającą
imprezy edukacyjne, konkursy jak oraz dyskoteki. Organizacja
targów, imprez międzyszkolnych, czy zabaw dla dzieci i młodzieży są wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców,
którzy nie zajmują się tym na co dzień. Nasza firma natomiast specjalizuje się w tego typu wydarzeniach.
Zajmiemy się bezpieczeństwem i wspaniałą zabawą – zarówno dla najmłodszych, jak i młodzieży.
Koncerty – to nasza specjalność. Do swoich osiągnięć zaliczamy organizację wydarzeń, które swoją obecnością
uświetniły m. in. Ewa Farna, KSU, Pokahontaz, Koniec Świata, Trzeci Wymiar i wielu innych znanych
wykonawców.
Zapraszamy do współpracy
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