CENÍK PRONÁJMU
PROJEKČNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SLUŽEB
► PROJEKČNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKA ◄
Datový projektor

Notebook
Monitor
Plazmová obrazovka
Rozbočovač
Prezentační zařízení
Laserové ukazovátko
Plátno rámové
FlipChart
OZVUČENÍ SÁLU
Malé ozvučení
Střední ozvučení
Velké ozvučení
Mikrofon

ŘEČNICKÝ PULT
Řečnický pult

Platný od 1.10.2010

SANYO PLC-XU 37: XGA 1024x768, světelný výkon 2000 ANSI lumenů
600,- / 1 den
včetně prezentačního zařízení s laserovým ukazovátkem pracujícím na bezdrátové technologii
SANYO PLC-XU 46: XGA 1280x1024, světelný výkon 4100 ANSI lumenů
2.000,- / 1 den
včetně prezentačního zařízení s laserovým ukazovátkem pracujícím na bezdrátové technologii
550,- / 1 den
LCD 22"
400,- / 1 den
42", úhlopříčka 106cm rozlišení 852x480, komprese 1024x768
1.000,- / 1 den
výstup na dva monitory
200,- / 1 den
s laserovým ukázovátkem pracujícím na bezdrátové technologii
100,- / 1 den
30,- / 1 den
240 x 180 cm přední projekce
+ 4 barevné popisovače + mazací houbička
blok papírů (20 listů)

1.200,- / 1 den
250,- / 1 den
160,- / 1 ks

sál do 50 míst
sál do 150 míst
sál 150 - 400 míst
bezdrátový mikrofon
konferenční stolový mikrofon
hlavový mikrofon pro řečníka
pevný (šňůrový)

600,- / 1 den
1.000,- / 1 den
1.400,- / 1 den
300,- / 1 den
300,- / 1 den
500,- / 1 den
200,- / 1 den

profesionální řečnický pult se zabudovanými mikrofony, design chrom

1000,- / 1 den

TLUMOČNICKÁ TECHNIKA
Tlumočnické zařízení vhodné pro salonky, posluchárny až po velké kongresové sály. Soupravy jsou určeny pro přenos
simultáního překladu až do 8 jazyků. K dispozici až 3.500ks tlumumočnických sluchátek
HLASOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Hlasovací zařízení je vynikajícím prostředkem pro zpestření Vašich konferencí či seminářů.
Hlasovací zařízení je proaktivní a interaktivní nástroj pro rychlé, efektivní, celoplošné a objektivní zjištění názoru,
hodnocení, rozhodnutí nebo znalostí účastníků akce.
Cena tlumočnického a hlasovacího zařízení, služeb technika je individuálně zpracována dle konkrétního požadavku partnera.

► SLUŽBY ◄
Příprava, instalace, montáž,demontáž
Obsluha na místě
Zvláštní příplatky za služby

služba po 18.00 hodině v pracovní den
služba v sobotu nebo neděli

DOPRAVA
Nemůžete-li si zabezpečit vlastní dopravu - nabízíme Vám naše služby :
po Ústí nad Labem
mimo Ústí nad Labem

200,- / 1 hod.
250,- / 1 hod.
50,- / 1 hod.
100,- / 1 hod.

100,- / 1cesta
10,- / 1 km

DALŠÍ SLUŽBY
Dle Vašich požadavků jsme schopni zajistit i jinou techniku.
Uvedené ceny jsou bez DPH 20 %
INFORMACE K PRONÁJMŮM A OBJEDNÁVCE SLUŽEB
osobně či písemně:
BOS.org s. r. o.
v době:
Kekulova 615/38
telefonicky:
400 01 Ústí nad Labem
faxem:
e-mailem:

pondělí - pátek 08.00 - 16.00 hodin
475 534 332, 475 207 082
475 205 169
info@bos-congress.cz

