
www.mktgroup.pl
https://www.facebook.com/mktgrouppl
www.mktgroup.pl
mailto:info@mktgroup.pl


System wielokamerowy i realizacja live na ekranach różnej 
wielkości to także ważny element nowoczesnej konferencji. 
Dostarczamy systemy wizyjne, oświetlenia, ekrany, 
projektory, nagłośnienie oraz wiele innych elementów 
potrzebnych do realizacji projektów. 

Możemy także zaprojektować specjalną aplikację oraz 
wykonać spersonalizowany, innowacyjny system rejestracji i 
obsługi uczestników poprzez system identyfikacji RFID na 
karcie identyfikacyjnej, zaproszeniu czy opasce. 

WEJDŹ&DO&
STREFY&

TECHNOLOGII&

Podczas Konferencji bądź innych projektów dajemy 
gwarancję profesjonalnej pomocy z naszej strony oraz 
przygotowanie treści, innowacyjnej formy realizacji i 
przekazu informacji. 

Państwa prezentacja od teraz może być wyświetlana nie tylko 
na ekranach projekcyjnych czy panelach LCD. Możemy to 
zrobić w postaci hologramu, mappingu 3D, mappingu 
laserowego. Wyróżnia nas to, że zawsze szukamy rozwiązań 
innych od tych, które już były.

Urządzenia z rodziny IHOLO czy VIRTUAL BOOK przeniosą 
Państwa do wirtualnego świata, w którym będzie można 
kolejny raz zaskoczyć widzów innowacyjnym sposobem 
przekazania obrazu i treści, a promowany produkt lub 
informacja zostanie na dłużej w pamięci.
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Jest to technologia, która idealnie nadaje się do zastosowania na imprezach promocyjnych bądź firmowych. Zastosowanie 
zindywidualizowanych kart lub bransoletek sprawi, że aktywności na imprezach zyskają nową jakość. Technologia ta umożliwia 
przygotowanie indywidualnych powitań dla uczestników (np. na dużych ekranach LCD) oraz łatwą integrację Państwa imprezy z 
portalami społecznościowymi (tagowanie, polubienia lub meldowanie). Uczestnicy nie będą musieli logować się każdorazowo np. do 
Facebooka – wystarczy, że przyłożą swoją indywidualną kartę do czytnika RFID.  

Dodatkowo nasz system może być powiązany z Mobilnym Greenboxem, o którym można poczytać na kolejnych slajdach. Jesteśmy 
także w stanie przygotować indywidualne rozwiązania zarówno stacjonarne jak i mobilne. Dzięki nim są Państwo zawsze na bieżąco. 

RFID&\&eventowy&system&rejestracji&

Aplikacja główna + serwer + sprzęt sieciowy 
Aplikacja powitalna + stand z ekranem LCD + czytnik RFID 
Aplikacja pokazująca miejsce przy stole + stand z ekranem LCD + czytnik RFID 
Aplikacja konkursowa (zliczająca punkty z danego konkursu/aktywności) + stanowisko 
do obsługi 
Karta RFID zwykła/kolorowa/spersonalizowana 

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUWALNA



To nowoczesne urządzenie umożliwiające przeglądanie multimedialnych treści 
(grafik, skanów, materiałów wideo). Użytkownik palcami przewraca kolejne strony – 
dokładnie, jak podczas przeglądania prawdziwej książki.  

Obsługa odbywa się za pomocą dotyku na specjalnie wyprofilowanym elemencie 
przypominającym otwartą księgę.  
Wszystko jest bardzo intuicyjne, a obsługa sprawia dużo przyjemności. 

Za detekcję dotyku odpowiedzialny jest specjalnie opracowany system optyczny, 
który wraz z projektorem LED oraz komputerem umieszczony jest w obudowie 
stanowiącej podstawę urządzenia. 

VIRTUAL&BOOK&\&system&do&prezentacji&cyfrowej&

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, powinno być umiejscowione z dala od silnego źródła światła żarowego lub słonecznego. 

MENU&

CENA WYNAJMU: 2 800 PLN/doba
CENA SPRZEDAŻY: 25 000 PLN

https://www.youtube.com/watch?v=syqH5Yk1HRs


IOptic to system optyczny który wraz z projektorem, folią projekcyjną 
oraz komputerem daje nam możliwość tworzenia powierzchni 
dotykowych o niemalże dowolnych kształtach. 
To rozwiązanie technologiczne jest idealne do wykorzystania na 
przykład przy budowie multimedialnych stołów lub gablot. 

IOPTIC&\&system&do&tworzenia&powierzchni&dotykowych&

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, powinno być umiejscowione z dala od silnego źródła światła żarowego lub słonecznego. 

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



VMaper to urządzenie przeznaczone do efektownego wyświetlenia materiału 
video lub grafik na niewielkich przedmiotach dopasowując obraz do ich kształtu.  
Ma zastosowanie głównie na eventach promujących lub prezentujących nowe 
produkty, oraz do showroomów i wystaw.  

 

VMAPPER&\&video&mapping&na&przedmiotach&

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, powinno być umiejscowione z dala od silnego źródła światła żarowego lub słonecznego.&

Dzięki temu urządzeniu możemy wyświetlać przygotowany materiał video na przedmiotach, w taki 
sposób, że obraz idealnie obejmuje jego kształt, jest odpowiednio ustawiony, pochylony i 
dopasowany do jego przestrzennej formy, dając wrażenie jego „ożywienia”.  
Na potrzeby prezentacji oprócz przygotowania oprawy możemy także wykonać makietę przedmiotu 
w drukarce 3D.  
VMapper możemy rozbudować o system reagujący na ruch lub dźwięk wpływając tym na 
wyświetlany obraz.  

MENU&

CENA WYNAJMU: 2 550 PLN /doba
CENA ZAKUPU: 9 500 PLN

https://www.youtube.com/watch?v=DOqWTgf59cA


To chronione patentami urządzenie, umożliwiające prezentację projekcji 3D „zawieszonej” w przestrzeni i 
dającej wrażenie hologramu.  

IHOLO&\&holograficzne&show&

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, powinno być umiejscowione z dala od silnego źródła światła żarowego lub słonecznego. 

Prezentowany kontent może być́ interaktywny, np.  reagować́ 
na dźwięk z otoczenia (doskonale sprawdzi się na imprezach 
muzycznych), wykorzystywać obraz z  podłączonej kamery, 
wyświetlać́ materiały (zdjęcia, klipy wideo) z podłączonego w 
dowolnym momencie nośnika pamięci USB. 

MENU&

CENA WYNAJMU: 1 990 PLN /doba
CENA ZAKUPU: 8 500 PLN

https://www.youtube.com/watch?v=DiOQbcRr8os


Visio to urządzenie służące do wyświetlania materiałów video na realnych 
przedmiotach (video mapping) oraz na zakładanym transparentnym 
ekranie. Dzięki tej możliwości prezentacja staje się bardzo ciekawa, 
efektowna oraz nowoczesna. 

VISIO&\&wizualna&rewolucja&&

Dzięki zastosowaniu luster w środku 
urządzenia, wyświetlana powierzchnia staje się 
większa niż w przypadku płaskiej projekcji i 
daje efekt trójwymiaru. 

Realne przedmioty można łączyć z mniejszymi 
ekranami, które mogą posłużyć do wyświetlania 
informacji o prezentowanym przedmiocie.  

MENU&

CENA WYNAJMU: 1 200 PLN /doba
CENA ZAKUPU:  9 500 PLN 

https://youtu.be/4B5NmaQAqYU


Folia projekcyjna do tylnej projekcji to potężne narzędzie do 
przekazu treści multimedialnych. 
Obraz jest wyświetlony na specjalnej przeźroczystej folii. Sprawia to 
wrażenie jakby był zawieszony w powietrzu. Nie jest to jednak 
typowy hologram ale w pełni funkcjonalny ekran projekcyjny. W 
zależności od natężenia oświetlenia w obiekcie gdzie jest 
zastosowany wymagane jest użycie odpowiedniej jasności 
projektora. 

Po naklejeniu folii projekcyjnej na szybę np. wystawową, może ona 
pełnić funkcję standardowej witryny i służyć jako ekran. Efekt 
przestrzennej projekcji obrazu jaki uzyskujemy dzięki folii 
projekcyjnej bardzo silnie oddziałuję na widza przechodzącego w 
pobliżu miejsca wyświetlania. 
Istnieje także możliwość wycięcia praktycznie każdego kształtu. 
Proszę wyobrazić sobie ekran w kształcie np. logotypu Państwa 
firmy. 

FOLIA&PROJEKCYJNA&\&projekcje&na&witrynach&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA 

https://youtu.be/DuJjqU2HcEM


Piramida holograficzna to jedna z efektowniejszych form reklamy i prezentacji wizualnej. Odbiorcy widząc obraz wyświetlony w ten 
sposób zapamiętują informację na dłużej. Szklana piramida działa dzięki złudzeniu optycznemu. Możemy w niej pokazać 
trójwymiarowe przedmioty, logotypy lub grafiki. 
Jest to urządzenie, które można stosować właściwie wszędzie, bez konieczności jakiegokolwiek dostosowywania otoczenia. 
Odpowiednio przygotowana animacja 3D, zaciekawi, przyciągnie wzrok i skupi uwagę na przykład odwiedzających stoisko targowe 
czy showroom. 

PIRAMIDA&HOLOGRAFICZNA&
MENU&

CENA WYNAJMU: 2 550 PLN /doba
CENA ZAKUPU: 16 500 PLN

https://www.youtube.com/watch?v=NbZjLvxXlpU


Jego działanie polega na analizie ruchu w 3 wymiarach, 
co  umożliwia budowę systemów, w których interakcja wkracza na 
nowy, nieznany dotąd poziom.  

Dokładna detekcja postaci – położenia rąk, nóg, głowy – sprawia, że 
zastosowanie tej technologii daje widzowi niespotykane poczucie 
realizmu. 

Prezentowany świat może być́ zbudowany z modeli przestrzennych, 
fotografii, grafik, materiałów wideo lub utworów muzycznych.  

Wszystkie elementy mogą być interaktywne, zmieniać swój wygląd, 
wywoływać kolejne podstrony. 

HII doskonale nadaje się na eventy, targi, wystawy, prezentacje, a 
także do salonów sprzedaży czy różnego rodzaju instytucji. 

HII&\&system&wirtualnej&prezentacji&

Świetnie sprawdza się w różnych warunkach, jest łatwy i szybki w montażu, umożliwia korzystanie z posiadanego sprzętu (projektory, plazmy, ekrany LCD). 

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA

https://www.youtube.com/watch?v=tTGnq-Sjrm4


Już nie wystarczy jeden ekran i jeden projektor. 
Wymagania rosną, a widzowie oczekują 
spektakularnych efektów, dlatego jako element 
większej scenografii warto wykorzystać ekrany 
diodowe, które tworzą dynamiczne tło. 

Dysponujemy ekranami z diodami o wielkości 3, 
6 lub 10 mm. 

Dobór odpowiednich diod, w zależności od 
miejsca zastosowania, zapewnia dobrą 
widoczność zarówno wewnątrz pomieszczeń 
jak  i  na zewnątrz przy dużym oświetleniu 
słonecznym. 

Ekrany są modułowe, zatem ich wielkość 
możemy dostosować do Państwa potrzeb.  

EKRANY&LED&\&ekrany&wielkoformatowe&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Są wykorzystywane podczas eventów i targów, jako dekoracje świetlne  sklepów i 
innych budynków.

Kurtyny diodowe mogą wyświetlać wideo,  treści informacyjne  lub  reklamowe.  Ta 
atrakcyjna forma przekazu, plastyczna  i  efektowna pozwala osiągać spektakularne 
efekty zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze. 

KURTYNY&LED&\&elastyczne&ekrany&diodowe&

Moduły pozwalają na budowanie dowolnych 
kształtów różnej wielkości. Kurtyny można 
stosować podczas koncertów, eventów, pokazów 
mody, a nawet na sklepowych wystawach w 
galeriach handlowych.

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Gra światła, wody i dźwięku. Spadające krople układają się w napisy, grafiki i kształty (logo, nazwa firmy lub produktu).  Wodę 
możemy też zabarwić, na przykład w kolory charakterystyczne dla Państwa firmy, a pokaz wzbogacić o możliwość rysowania kształtów 
na tablecie, które są  na bieżąco wyświetlone  przez wodospad.  

WODOSPAD&GRAFICZNY&\&obrazy&ze&spadającej&wody&&

Samo urządzenie może zostać zabudowane i stanowić część 
scenografii eventowej lub przyciągający uwagę element stoiska 
targowego. Wodospad może mieć szerokość od 3 do nawet 10 
metrów. 
Na eventy w mniejszych pomieszczeniach lub w czasie targów, 
gdzie wystawcy ograniczeni są powierzchnią stoiska, dobrym 
pomysłem jest wykorzystanie mniejszej konstrukcji, która 
zajmuje mniej niż 2 metry szerokości. 

MENU&

CENA WYNAJMU: 2x3 m / pierwsze 24h - od 8 500 PLN 

https://www.youtube.com/watch?v=3p3QHbe7uio


MENU&
PODŁOGI&LED&\&podłogi&z&paneli&led&

Efektowna podłoga wyświetlająca wizualizacje, filmy, grafiki i napisy to 
atrakcyjny element scenograficzny. Dzięki wytrzymałej konstrukcji 
możemy po niej bez ograniczeń chodzić czy tańczyć, na przykład na 
eventach firmowych.

Na targach natomiast dostajemy dodatkową powierzchnię do 
wyświetlania treści, jednocześnie przyciągającą odwiedzających do 
stoiska. 

Połączenie z kontrolerem ruchu daje dodatkowe możliwości, 
wykorzystywane na przykład w galeriach handlowych. 
Wizualizacje wyświetlane na podłodze LED to także dobry pomysł na 
atrakcyjną dekorację wejścia na konferencję czy galę.

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Dzięki zastosowaniu ekranów parowych, możemy tworzyć obrazy przez które możemy przenikać. 

FOG&SCREEN&\&kran&z&pary&lub&mgły&&

Urządzenie wytwarza kurtynę z "suchej mgły".  
Powstały w ten sposób półprzezroczysty ekran projekcyjny, pozwala na 
wyświetlanie obrazów, które wydają się być zawieszone w powietrzu.  

Rozwiązanie to niezwykle skutecznie przyciąga uwagę, co sprawia, że  często 
stosowane jest przy prezentacjach produktów, na targach i pokazach mody oraz w 
klubach, jako atrakcja obok której nie sposób przejść obojętnie. 

MENU&

CENA WYNAJMU: 95x70 cm / pierwsze 24h - od 4 000 PLN 
CENA WYNAJMU: 300x250 cm  / pierwsze 24h - od 12 000 PLN 



Duży ekran bezszwowy złożony z wielu monitorów ma wiele zastosowań podczas np. konferencji, prezentacji nowych produktów czy 
targów.  

Wąskoramkowe panele LCD umożliwiają stworzenie olbrzymiego, dynamicznego obrazu wideo.  
Wysoka rozdzielczość, jakość obrazu oraz niezliczone możliwości konfiguracji to tylko niektóre z wielu atutów ściany bezszwowej. 

VIDEO&WALL&\&ściany&bezszwowe&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Na pionowo stojącej powierzchni z czystej wody (niewidocznej bez podświetlenia), która służy jako ekran, możemy uzyskać 
różnokształtne efekty wykorzystując do tego lasery, wideo czy reflektory świetlne. 
Ekrany wodne stanowią doskonałe uatrakcyjnienie eventów, gdyż umożliwiają wyświetlanie na nich logotypów, animacji laserem 
oraz projekcji wideo. Można je stosować zarówno na imprezach plenerowych jak i w pomieszczeniach. To efektowne rozwiązanie na 
eventy, a perfekcyjnie sprawdza się w plenerze szczególnie w sąsiedztwie jeziora czy rzeki. 

Ten sposób wyświetlenia sprawi, że Państwa kontent z pewnością zostanie zauważony i zapamiętany na długo! 

WATER&SCREEN&\&projekcja&na&rozpraszanej&wodzie&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Lasery stały się nieodzownym elementem wielu eventów.  
Ta efektowna technologia pozwala nam stworzyć graficzną historię połączenia geometrycznych kształtów, płaszczyzn światła i 
dźwięku. Wyświetlając pokaz na ekranie parowym lub wodnym uzyskamy niezapomniany efekt. W taniec laserów możemy 
wkomponować grafikę, logo lub tekst. 

Dzięki wiązce lasera możemy stworzyć efektowny labirynt lub tunel na Państwa evencie. 

LASER&SHOW&\&pokazy&laserowe,&grafiki,&napisy&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Poprzez odpowiednie oświetlenie kształtów, zastosowanie projektora multimedialnego o dużej mocy oraz najbardziej 
zaawansowanego oprogramowania do korekcji barwy i kształtu obrazu dostajemy niebywałe narzędzie. Dzięki temu elewacja 
budynku może zamienić się w niepowtarzalny, trójwymiarowy ekran. 

Jeśli interesuje Państwa taki pokaz, zajmiemy się nim w zakresie opracowania scenariusza, stworzenia animacji i grafiki, zapewnimy 
również niezbędny sprzęt do obsługi widowiska oraz zaproponujemy podkład dźwiękowy. 

MAPPING&\&projekcje&na&budynkach&i&przedmiotach&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Zawieszenie w powietrzu obrazu o trójwymiarowej głębi jest możliwe dzięki zastosowaniu 
specjalnej szyby lub siatki. 

Odpowiednio przygotowany film czy prezentacja, podczas wyświetlania na  ekranie 
holograficznym, zapewnia wrażenia nieosiągalne przy płaskiej projekcji na 
standardowych ekranach, panelach LED lub LCD. Dzięki temu prezentowana treść 
przykuwa uwagę i zostaje w pamięci. 
Holo screen pozwala nam wyświetlić obraz o szerokości nawet 9 metrów. 

HOLO&SCREEN&\&ekran&holograficzny&
MENU&

CENA WYNAJMU: 3x4 m / pierwsze 24h - od 5 000 PLN 



PROJEKCJE&MULTIMEDIALNE&

Treść, którą chcemy przedstawić odbiorcom, możemy pokazać na wiele sposobów, przy zastosowaniu odpowiedniej technologii 
projekcji. Możemy ją wyświetlać w systemie sferycznym, PIP (Pictures in Pictures) czy BLEND MODE (panorama). Projekcja sferyczna 
na płaszczyznach zakrzywionych umożliwia nawet o 50% większą powierzchnię wyświetlania w porównaniu do obrazu płaskiego. 
Takie rozwiązania przybliżają widza do wyświetlanej treści. Wykorzystując BLEND MODE łączymy ekrany tworząc olbrzymią 
powierzchnię do  wyświetlenia treści multimedialnych.  W tym przypadku idealnie sprawdza się połączenie z systemem PIP 
umożliwiającym nakładanie się kliku obrazów z różnych źródeł np. z realizacji wielokamerowej. 

Ekrany możemy także ustawić kaskadowo w różnych konfiguracjach i wielu rozmiarach. 

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



To podłoga, która sama zachęca, by na nią wejść. 

Podłoga interaktywna to innowacyjne rozwiązanie prezentacyjne polegające na wyświetleniu obrazu animacji na podłodze. 
Zainstalowany sensor ruchu wyczuwa przechodzące osoby i wprowadza obraz w ruch. 

Może to być odsłaniające się logo firmy, efekt płytkiej wody na piasku, czy pływające ryby. 

System idealnie nadaje się do promocji oraz edukacji dla dzieci, ale równie świetnie sprawdzi się na spotkaniu z klientami 
spragnionymi efektów specjalnych. 

INTERAKTYWNA&PODŁOGA&\&podłoga&z&interaktywną&projekcją&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA

https://www.youtube.com/watch?v=jXPA-czSe80


Zestaw pozwalający na wykonanie zdjęć lub nagranie filmu na dowolnym przygotowanym wcześniej komputerowym tle. Mobilne 
studio wyposażone jest w trzy plazmy umożliwiające podgląd naszego nagrania czy wykonywanych zdjęć „na żywo� w wirtualnej 
przestrzeni, kamerę HD, tło, aparat fotograficzny oraz zestaw lamp. 

MOBILNY&GREENBOX&\&mobilne&studio&fotograficzne&

Nowością, dotąd niespotykaną na naszym rynku, jest 
możliwość zrobienia w dowolnym momencie stop klatki 
i natychmiastowego wydrukowania jej na papierze 
fotograficznym oraz przesłania jej do chmury lub na 
dowolny portal społecznościowy. 

MENU&

CENA WYNAJMU: pierwsze 24h - od 7 000 PLN 



FOTOBUDKA&\&automat&do&wykonania&zdjęć&&

Nasza fotobudka to nowoczesny mobilny automat do robienia zdjęć, dzięki któremu dajemy możliwość ich natychmiastowego 
wydruku, podglądu na żywo oraz przesłania na konto na Facebooku lub Tweeterze.  

Wyjątkowość naszej fotobudki stanowią trzy warianty wyglądu automatu: 
• słupek
• kabina z kotarą
• fotobudka w 4 metrowej wieży

Każde zdjęcie, jak również sam automat, można wzbogacić o branding, tworząc tym 
samym znakomite narzędzie reklamy. 

MENU&

CENA WYNAJMU: pierwsze 2h - 2 200 PLN 



Dobór właściwego projektora zależy od wielu czynników, głównie jego zastosowania. Dlatego w naszej ofercie znajdują się zarówno 
projektory multimedialne do zastosowań biurowych, szkoleniowych jak i profesjonalne urządzenia do projekcji wielkoformatowych i 
video mappingu.  

PROJEKTORY&|&EKRANY&

Posiadamy projektory renomowanych firm (Sanyo, Nec, Panasonic, Barco) o jasności od 2 000 ANSI do ponad  
20 000 ANSI gwarantujące najwyższej jakości obraz w każdej sytuacji. 
W naszej ofercie znajdziesz także ekrany do projekcji przedniej i tylnej o różnych rozmiarach od 2 do 9 metrów szerokości, rozwijane, 
ramowe oraz rozpinane na kratownicy do zastosowania na praktycznie każdym evencie biznesowym czy targach. 

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Oprawa wizualna to nieodzowny element każdego eventu. Dlatego znajdziecie Państwo u nas wszystko co jest  potrzebne, by nadać 
wydarzeniu więcej kolorów – od oświetlenia architektonicznego Riven Kolorado, listew i reflektorów LED do rozbudowanych 
systemów koncertowych.  

Do budowy systemów oświetlenia posiadamy sprawdzone 
konstrukcje kratownic Eurotruss HD 44,  Eurotruss HD 34, Milos, 
Thomas Prerig, BSS 25 oraz motory CM Lodestar, CM Prostar, Chain 
Master. 
Oświetlenie efektowe to sprzęt  renomowanych firm: Martin, 
Claypaky, Robe, Vari*Lite, Strand, DeSisti, Coemar, A@O, Thomas, 
SGM, HighEnd oraz konsolety GrandMA 2, Wholehog III, Wholehog 
IV, Chamsys MQ, Jands Vista, Avolites.  

Możemy zrealizować oświetlenie eventu dostarczając sprzęt według rideru technicznego artystów lub zaproponować odpowiednie 
elementy w oparciu o nasze doświadczenie i Państwa wymagania.   
W przypadku skomplikowanych realizacji zawsze wykonujemy projekt w programie WYSIWYG firmy Cast Software oparty na 
wyliczeniach nośności konstrukcji i punktów podczepień sprzętu.  

OŚWIETLENIE&\&architektoniczne,&efektowe,&sceniczne&&
&

MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Konferencyjne systemy nagłośnienia opieramy na dwóch firmach JBL i Electro-voice. Dzięki nim zapewnimy Twoim słuchaczom 
odpowiednią jakość dźwięku przy kompaktowym i estetycznym wyglądzie. Są to aktywne zestawy głośnikowe, do których, poprzez 
mikser, możemy podłączyć wiele źródeł dźwięku. Niezbędne oczywiście są mikrofony, proponujemy bezprzewodowe do ręki, do 
wpięcia w klapę lub nagłowne. 

NAGŁOŚNIENIE&KONFERENCYJNE&|&SCENICZNE&
MENU&

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA



Proszę opisać swoje potrzeby, doradzimy, dobierzemy elementy o odpowiednich parametrach i dowieziemy na miejsce eventu. 

Zapraszamy do współpracy 

Podane ceny w prezentacji są cenami netto, każde zapytanie ofertowe jest przygotowywane indywidualnie.

www.mktgroup.pl


&
&

Zawarte&w&niniejszej&ofercie&projekty,&pomysły&i&koncepcje&są&utworami&w&rozumieniu&ustawy&z&dnia&4&lutego&1994&r.&o&prawie&autorskim&i&prawach&pokrewnych&(Dz.&U.&z&1994&r.,&Nr&24,&poz.&83&z&późn.&zm.),&do&których&
prawa&autorskie&w&całości&i&bez&jakichkolwiek&ograniczeń&przysługują&MKT&Group&Sp.&z&o.o.&z&siedzibą&w&Warszawie.&Powyższe&utwory&podlegają&ochronie&prawnej&pod&rygorem&odpowiedzialności&cywilnej&i&karnej&oraz&

nie&mogą&być&wykorzystane&lub&rozpowszechnianie&w&jakiejkolwiek&formie&i&na&jakimkolwiek&polu&eksploatacji&bez&uprzedniej&pisemnej&zgody&MKT&Group&Sp.&z&o.o.&z&siedzibą&w&Warszawie.&Jednocześnie&projekty,&
pomysły&i&koncepcje&zawarte&w&niniejszej&ofercie&są&informacjami&poufnymi&i&stanowią&tajemnicę&przedsiębiorstwa&w&rozumieniu&art.11&ust.4&ustawy&z&dnia&16&kwietnia&1993&r.&o&zwalczaniu&nieuczciwej&konkurencji&(Dz.&&

U.&z&1993&r.,&nr&47,&poz.&211&z&późn.&zm.),&dlatego&też&ich&ujawnianie,&rozpowszechnianie&lub&udostępnianie&osobom&trzecim&w&jakimkolwiek&celu&bez&uprzedniej&pisemnej&zgody&MKT&Group&Sp.&z&o.o.&z&siedzibą&
w&Warszawie&stanowi&czyn&nieuczciwej&konkurencji,&którego&popełnienie&jest&zagrożone&odpowiedzialnością&cywilną&i&karną.&&

&
&

MKT Group sp. z o.o. 
Ul. Połczyńska 93 lok. 10 
01-456 Warszawa
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