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N I E Z AW O D N Y  P A R T N E R  T W O J E G O

W Y D A R Z E N I A

TECHNIKA ESTRADOWA 
TO NASZA PASJA







Niezawodni bo złożeni z zespołu profesjonalistów.

SHADOK #EVENT TEAM

*na zdjęciu z Andrea Teglia - realizatorem Andrea Bocellli

20 lat doświadczenia w projektowaniu systemów AV. Zespół z ogromnym doświadczeniem scenicznym. 
Bogate zaplecze techniczne. To wszystko co pozwoliło nam przebojem wejść w rynek profesjonalnej obsługi scenicznej. 
 
Technika estradowa to nasza pasja. Realizujemy wizje klientów, dostarczając im niezapomniane wrażenia wynikające 
z oszałamiającej oprawy wizualnej ich wydarzenia. Dzięki okazałemu zapleczu technicznemu oraz profesjonalnemu zespołowi,
jesteśmy w stanie zrealizować dla Państwa niemal każdy event wykorzystując najnowsze technologie.

 
Shadok #EVENT Team to multizadaniowy zespół, który zapewnia kompleksową obsługę techniczną najbardziej wymagających
wydarzeń. Naszą firmę tworzy grupa profesjonalistów-pasjonatów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu nie boją się podjąć
nawet największych wyzwań! Dzięki doświadczonemu, bogatemu w wiedzę technologiczną zespołowi oraz flocie aut
transportowych solidnie i terminowo wywiązujemy się z powierzonych nam realizacji. 
Naszym Klientom proponujemy nowoczesne rozwiązania, zdobywając uznanie najbardziej wymagających.



technika
estradowa

OŚWIETLENIE   |  NAGŁOŚNIENIE

MULTIMEDIA  |  PIROTECHNIKA







Spełniamy kryteria
najbardziej wymagających

riderów technicznych .

PRACUJEMY 

NA  SYSTEMACH 

L-ACOUSTICS







 
ekrany  diodowe

PONAD 200 m2 
DO WYKORZYSTANIA 
NA TWOIM EVENCIE
INDOOR & OUTDOOR



systemykongresowe
NAGŁ0ŚNIENIE  KONFERENCYJNE

SYSTEM  TŁUMACZEŃ  SYMULTANICZNYCH

EKRANY



SYSTEMY TŁUMACZEŃ

SYMULTANICZNYCH

KABINY TŁUMACZY
ODBIORNIKI TŁUMACZEŃ



shadokevents
KROK  PO  KROKU

   Nasze realizacje
rozpoczynamy od
poznania wizji wydarzenia
klienta. Każdą z nich
traktujemy indywidualnie.

Nasi specjaliści eventowi
analizują pomysł, 
by skonfrontować go
 z dostępnością oraz
możliwościami
techniczno-

multimedialnymi, które
zapewnią spektakularny
efekt końcowy.

  Kolejny etap pracy powierzamy
naszym projektantom, którzy

przygotowują wizualizację.

Rozmieszczenie sceny, ekranów
ledowych, elementów

oświetlenia i nagłośnienia.

Wizualizacja komputerowa
przede wszystkim 

pozwala Klientowi zapoznać
się z naszą wizją eventu 

oraz zaplanować 

sprawny montaż.

     Nasz zespół eventowy 

to grupa niezawodnych
profesjonalistów  

– projektantów i techników.

Dysponujemy imponującym
rozmiarem magazynem oraz
własną flotą samochodową,

Zapleczem technicznym
oraz niezbędnymi
materiałami. Dysponujemy
zapasowym sprzętem oraz
planem B, którego jeszcze
nigdy nie musieliśmy użyć.

Podczas eventu 

nasz zespół techniczny
nie rzuca się w oczy. 

Przez cały czas trwania
wydarzenia

koordynujemy pracę
oraz nadzorujemy jego

stronę techniczną
 i multimedialną.



PRACUJEMY M . IN .  NA:
 

SHADOK AV Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Wolności 404 41-806 Zabrze

NIP: 829 16 29 852

Anna Wagner
48 501 816 117

anna.wagner@shadok.pl

Andrzej Szmandra
48 514 448 674
andrzej.szmandra@shadok.pl

WWW.SHADOK.PL
@SHADOKAV                  @SHADOKAV

ZADZWOŃ PO WIĘCEJ: 32 276 03 05
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