OFERTA – WIELKOFORMATOWY TELEBIM MOBILNY
Proponujemy Państwu wynajem najnowocześniejszego (rok produkcji 2011)
wielkoformatowego ekranu LED, który uatrakcyjni wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez
Państwa. Ekran posiada wysokiej jakości kamerę zewnętrzną dzięki czemu istnieje możliwość
filmowania i emisji na żywo.
Wielkoformatowy ekran LED jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym w
innowacyjny sposób dotrzeć do klientów oraz uczestników wszelkiego rodzaju koncertów,
festynów i innych uroczystości. Ruchomy obraz, dynamiczna grafika, możliwość emisji spotów
reklamowych to tylko nieliczne atuty przemawiające za wyborem właśnie tej formy reklamy i
uatrakcyjnienie wydarzenia planowanego przez Państwa.
Wysokiej jakości obraz emitowany z ekranu umieszczonego wysoko nad ziemią zapewnia
bardzo dobrą widoczność z dalekiej odległości. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że
emitowane treści będą widoczne nawet osobom znacznie oddalonym od ekranu.
Nasze ekran gwarantuje bezawaryjne działanie niezależnie od zmiennych warunków
atmosferycznych.
Wybrane dane dotyczące ekranu:
- wymiary ekranu: wysokość 270cm x szerokość 480 cm co daje blisko 13m2 powierzchni obrazu
- wielkość plamki 6 mm gwarantująca bardzo dobrą rozdzielczość
- po rozłożeniu dolna krawędź ekranu znajduje się na wysokości 3,5m - emitowane treści będą
widoczne nawet osobom znacznie oddalonym od ekranu
- system obsługuje pliki: avi., mpg., wmv., a dla statycznych plansz format JPG. Wymagana
rozdzielczość plików 800 x 448. Spoty z powierzonych materiałów graficznych opracowujemy
GRATIS. Koszt spotu telewizyjnego kalkulowany jest indywidualnie
- możliwość emisji filmów, reklam itp.
- wbudowany agregat prądotwórczy gwarantujący emisję nawet tam gdzie nie ma możliwości
podłączenia się do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
- w wypadku zasilania zewnętrznego konieczne minimum to napięcie trójfazowe o natężeniu 22A

CENNIK WYNAJMU – WIELKOFORMATOWY TELEBIM MOBILNY
- wynajem na 1 dzień cena: 4000 zł netto (dojazd na terenie Lublina gratis, poza Lublinem 2 zł
netto za 1 km)
- kamera wraz z operatorem na 1 dzień cena: 400 zł netto
- w przypadku imprezy dwudniowej należy doliczyć także koszty noclegu i wyżywienia dla ekipy
technicznej - zazwyczaj 2 osoby (lub dojazdu w obie strony)
- dodatkowo w ramach w/w ceny zapewniamy gratis reklamę Państwa imprezy na 50
monitorach LCD w MPK Lublin przez 7 dni poprzedzających wydarzenie
- w wypadku skorzystania z wynajmu telebimu proponujemy także możliwość wynajęcia
billboardów na terenie Lublina w promocyjnej cenie 500 zł netto/miesiąc.
- UWAGA: przy dłuższym okresie wynajmu możliwość negocjacji ceny.

