Formularz Zamówienia
Proszę zaznaczyć rodzaj imprezy X
event-gala

event-tematyczny

impreza plenerowa

stoisko targowe

konferencja

inne

Dane zleceniodawcy
Firma zlecająca
nazwa firmy

Osoba kontaktowa
imię

nazwisko

e-mail do kontaktu
nr. tel.

Ogólny opis oczekiwań

W tym miejscu proszę opisać możliwie jak najdokładniej
charakter imprezy oraz jej główne założenia, które w/g
Państwa są istotne dla właściwej realizacji projektu.
Chodzi o informacje typu: ilość osób, kolorystyka oświetlenia,
opis atrakcji, dekoracji i artystów biorących udział w wydarzeniu .

Formularz Zamówienia
Proszę wymienić elementy mające znaleść
znaleźć się w wizualizacji
nazwa

ilość szt.

wymiary szer/głęb/wys

kod koloru
ze str nr 4

scena główna

RAL

ekran diodowy

RAL

ekran projekcja

RAL

ekran lcd

ilość cali

RAL

baner z wydrukiem

RAL

baner podświetlany

RAL

mównica

RAL

mikrofon i statyw
mikrofon bezprzewod.
prompter
krzesła w ukł. konf.

RAL

element scenograficzny

RAL

dekoracja kwiatowa

RAL

rośliny w wazonach

RAL

dekoracje stołów
stolik coctailowy

RAL

stół cateringowy

RAL

lada recepcyjna

RAL

Formularz Zamówienia
Proszę wymienić elementy mające znaleźć się w wizualizacji
nazwa

ilość szt.

wymiary szer/głęb/wys

kod koloru
ze str nr 4

krzesło - pleksi

RAL

krzesło w pokrowcu

RAL

stół 10 osobowy

RAL

stół 12 osobowy

RAL

bar LED

RAL

stolik coctailowy LED

RAL

sofa 2 osobowa LED

RAL

sofa 3 osobowa LED

RAL

fotel LED

RAL

ława cube LED

RAL

reżyserka
sofa 2 osobowa

RAL

sofa 3 osobowa

RAL

fotel

RAL

ława cube

RAL

lampy „głowy” z gobosami
lampy wash LED
listwy LED
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Miejsce na rysunek poglądowy

oczekiwany termin realizacji zlecenia
„deadline”
dzień

miesiąc

godzina

Podpis zleceniodawcy

pieczątka [ opcja ]

dzień

miesiąc

rok

imię

nazwisko

Do realizacji zlecenia proszę dołączyć wszelkie plany, szkice, opisy materiałów.
Jeśli dysponują Państwo linkami do elementów wyposażenia które mają się znaleźć
na wizualizacji to prosimy o ich podanie. Jeśli przesłane materiały okażą się
niewystarczające skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefonicznie.
W przypadku braku pytań prześlemy e-mailem potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.
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kody kolorów

