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Profesjonalna obsługa konferencji - projektory dużych mocy, ekrany, laptopy. Wizualizacja imprez
firmowych, eventów, akcji promocyjnych, pokazów mody - plazmy, ściany plazmowe, projektory, ekrany
wielkoformatowe, telebimy. Event service. Techniczna obsługa imprez, wypożyczanie projektorów i
telebimów, organizacja imprez firmowych. , Obsługa eventów, Obsługa imprez firmowych, Obsługa akcji
promocyjnych, Obsługa sceny, Obsługa oświetlenia, Obsługa nagłośnienia, Obsługa telebimów, Obsługa ścian
plazmowych, Wizualizacje, Realizacje kamerowe, Obsługa konferencji, Obsługa projektorów
multimedialnych, Obsługa ekranów, Obsługa laptopów, Obsługa systemów interaktywnego głosowania,
Obsługa tłumaczenia symultanicznego, Obsługa plazm, Obsługa ścianek plazmowych, Obsługa rzutników
logo, Obsługa targów, Wypożyczanie plazm, Wypożyczanie ścian plazmowych, Wypożyczanie plazm
bezszwowych, Wypożyczanie monitorów LCD FULL HD w rozm 42 cali, Wypożyczanie projektorów
multimedialnych, Wypożyczanie dużych ekranów, Wypożyczanie ekranów, Wypożyczalnia sprzętu
multimedialnego, Wypożyczanie ekranów eventowych, Wypożyczanie telebimów LED, Wypożyczanie
telebimów diodowych, Wypożyczanie telebimów na venty, Wypożyczanie telebimów na festiwale,
Wypożyczanie telebimów na koncerty, Wypożyczanie projektorów wypożyczanie projektorów Logo Typu
Gobo, Wypożyczanie oświetlenia , Wypożyczanie oświetlenia wash, Wypożyczanie oświetlenia LED,
Projektory do wyświetlania logo produktów, Projektory do wyświetlania logo producenta, Wypożyczanie
kiosków multimedialnych wypożyczanie nagłośnienia, Wypożyczanie systemu nagłośnienia interaktywnego,
Wypożyczanie tłumaczenia symultanicznego, Wypożyczanie infoportów, Wypożyczanie sprzętów dla
przewodników, Wypożyczanie laptopów wypożyczanie pilotów do zmiany slajdów, Wypożyczanie dvd,
Wypożyczanie kamer, Wypożyczanie sterowników, Wypożyczanie przełączników, Wypożyczanie
konwerterów, Wypożyczanie scalerów, Wypożyczanie mikserów, Wypożyczanie rozdzielaczy sygnału.
Plazmy, projektory, telebimy.

Kategorie
Łódzkie - Łódź
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Wypożyczalnia projektorów, Wynajem plazm, Wynajem ekranów, Wynajem telebimów, Telebim, Plazmy, 
Ekrany, Telebimy projektor, Eventy, Projektory multimedia, Rzutnik multimedialny, Wynajem projektorów, 
Telebimy, Obsługa konferencji
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