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•  analiza biznesowa wyposażenia audiowizualnego przestrzeni konferencyjnych i hotelowych 

DORADZTWO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW AV

•  wkład do projektu budowlanego i wykonanie dokumentacji wykonawczej

•  koordynacja międzybranżowa oraz wytyczne do projektów instalacji elektrycznych,   
   teletechnicznych, BMS oraz architektury i wykończenia wnętrz

WYPOSAŻANIE AUDIOWIZUALNE SAL BALOWYCH, KONGRESOWYCH 
I KONFERENCYJNYCH 

•  systemy projekcji, nagłośnienia, sterowania wyposażeniem i podziałem sal

•  systemy dyskusyjne, wideokonferencyjne, tłumaczeń symultanicznych, rejestracji spotkań 

•  systemy oświetlenia efektowego, estradowego oraz mechaniki sceny dla sal balowych i wielofunkcyjnych

•  interaktywne tablice dotykowe – elektroniczne flipcharty

NAGŁOŚNIENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, LOBBY, FOYER, RESTAURACJI, SPA

•  nagłośnienie strefowe tła muzycznego (background music) i systemy rozgłoszeniowe

•  automatyczne dostosowanie poziomu głośności do poziomu tła hałasu

DIGITAL SIGNAGE

•  wayfinding - kierowanie ruchem gości hotelu 

•  wyświetlanie na monitorach i ścianach LED treści informacyjnych, wizerunkowych i reklam 
   w przestrzeni lobby, komunikacji oraz przed salami konferencyjnymi i innymi przestrzeniami hotelowymi

TV HOTELOWA, NAGŁOŚNIENIE I AUTOMATYKA W POKOJACH HOTELOWYCH

•  TV hotelowa - wybór rozwiązania i integracja z systemami hotelowymi CMS 

•  zintegrowany system sterowania komfortem – multimedia, oświetlenie, zaciemnienie, temperatura

FINANSOWANIE

•  wynajem długoterminowy systemów AV wraz z usługą serwisową SLA w jednej racie miesięcznej, kwartalnej lub rocznej

•  wymiana urządzeń na nowe po okresie najmu i podpisaniu nowej umowy 

•  możliwość dowolnej rozbudowy systemu AV w trakcie okresu najmu

•  przeniesienie nakładów inwestycyjnych do wydatków operacyjnych

SERWIS

•  umowa serwisowa SLA z gwarantowanym czasem reakcji serwisowej i naprawy next business day 

•  zintegrowany system zgłaszania i monitorowania usterek on-line

Projektowanie i wykonawstwo profesjonalnych systemów audiowizualnych.

Jesteśmy grupą inżynierów różnych specjalności z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku audio wideo i 
multimediów. Entuzjastami, dla których praca to pasja, a każdy nowy projekt to wyzwanie.

Od lat projektujemy i realizujemy systemy audiowizualne na potrzeby turystyki biznesowej. Jako profesjonaliści, 
bazując na swojej wiedzy, kreatywności oraz rozległych kontaktach personalnych i handlowych jesteśmy 
w stanie realizować optymalne projekty od etapu wstępnego aż do ich zakończenia. 


