MATURITNÍ PLESY 2022
CENÍK TECHNIKY
„Svěřte svůj ples týmu zkušených profesionálů“

www.mbagency.cz

Svěřte svůj ples týmu zkušených profesionálů
Kdo jsme?
Jsme zkušený tým, který se skládá z profesionálů z různých oborů – od zvukařů, osvětlovačů, kameramanů a
fotografů – všichni své práci rozumíme a co je hlavní – svou práci děláme rádi!
Proč si vybrat právě nás?
• maturitním plesům se věnujeme více než 15 let
• používáme výhradně nejmodernější profesionální techniku
• zakládáme si na osobním přístupu
• velmi ochotně vám s čímkoli poradíme
• jsme sehraný tým prověřený mnohaletou spoluprací
• jsme na svou práci hrdí – rádi vám předáme ukázky naší práce
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základní varianta
je tvořena zdvíhací a světelnou technikou vhodnou pro dekorativní a funkční nasvícení daných prostor
4x otočná hlava Robe Pointe

- vytváří světelné kužely, nebo ornamenty libovolné barvy
- možnost pohybu vertikálně i horizontálně po celém sále
- možnost otáčení a násobení jednotlivých ornamentů
- možnost výroby vlastního loga ( název třídy, firmy...)

4x LED Par 64RGBW

- plošné nasvícení prostoru libovolnou barevnou kombinací

bílé nasvícení prostor

- vhodné pro fotografování a natáčení videa (ve většině sálů je k dispozici
pouze zcela nevyhovující zářivkové (studené bílé) osvětlení)

výrobník umělé mlhy
ovládací jednotka
zrcadlová koule

- v jemné mlze dokonale vyniknou jednotlivé světelné efekty
- vše je centrálně řízeno z jednoho pultu
- průměr 40cm

obsluha techniky, montáž, demontáž, nezbytná kabeláž, rozvaděče, stmívače ….

Cena Kč 14.000,www.mbagency.cz

variabilní technika
otočná hlava Spot
navýšení ornamentů, efektů
otočná hlava Wash
scénické zabarvení prostor v libovolném místě
otočná hlava BEAM
Robe Pointe - „tyč světla“ - nejsilnější Beam na trhu
bílé nasvícení kapely
ARRI, stmívače
barevné nasvícení kapely LED PAR 64 RGBW – plošné nasvícení prostoru libovolnou bar. kombinací
nasvícení kapely
reflektory PAR 64, stmívače
bodový sledovací reflektor „štych“ s obsluhou – obvykle při šerpování, proslovech apod.
blinder
efektní „oslnění“ při konci skladby, zvýraznění stěžejních okamžiků
stroboskop
2500W
freedom stick pack
světelné tyče
LED světelné kužely
světelné kužely vysoké 3 metry
laser
dle použitého typu a barev
od
psaní laserem
jména maturantů, název třídy apod., projekce kamkoliv v sále
laser show – 3 ks laserů RGB ( 6W) v cca 12. minutové show dokonale sladěné s muzikou
světelné lano
vymezení prostoru při nástupu
stojánky na světelné lano
těžká mlha
mlha držící se u země (stále padá dolů)
hazer
„neviditelná mlha“ – zvýrazní všechny světelné efekty
obří bublifuk
stovky bublinek poletují sálem
umělý sníh
prostor zaplní imitací sněhu
plivače ohně
plamen vysoký 2,5 – 6 metrů
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800,- / ks
1.000,- / ks
1.200,- / ks
1.500,- / 4 ks
1.200,- / 4 ks
1.500,- / 8 ks
1.800,250,- / ks
500,- / ks
5.000,- / 24 ks
800,- / ks
3.000,- / ks
6.000,15.000,400,400,1.500,1.000,1.500,3.000,6.000,- / 2 ks

variabilní technika
vertikální trysky s RGB podsvícením – sloup dýmu cca 4,5m vysoký
sunstrip
pohyblivá světelná RGB tyč
balonky + svítící lampiony (cca 45 ks) dekorace nad parket
balonky v síti nad tanečním parketem – cca 300-500ks
balonky plněné heliem spirála / obří balonky / plošné dekorace – dle umístění a velikosti
Led panely RGB
nasvícení prostoru libovolnou barvou
LED PAR 64 RGBW
reflektor s obrovskou světelnou účinností Nasvícení prostoru libovolnou barvou
LED star Sky
(hvězdná obloha) – černý závěs 6x3m osazený LED diodami, které se rozsvěcí
a zhasínají – pozadí scény.
červený koberec
šíře 1m, délka 20 m – na šerpování
šíře 2m, délka 20 m – na šerpování
logo třídy – GOBO do otočné hlavy
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1.000,400,- / ks
4.000,3.000,200,300,1.500,400,700,800,-

variabilní technika - VIDEOTECHNIKA
videoprojekce
přední (zpětná) projekce 3 x 2,2 metru
LED obrazovka - panely libovolné rozměry, plnohodnotné video s obrovskou světelnou účinností
(například 3,2 x 2m vč. video procesoru – 7.400,-)
LED obrazovka – vedlejší do boků a zad podia, včetně zavěšení, zdvíhací techniky, procesoru…
LED obrazovky do přísálí přísálí, nebo zadní části sálu – včetně zdvíhací techniky a procesoru
on line kamera
reálné záběry dění promítané přímo na plátno - cena s obsluhou
on line pevná kamera rozšíření možností střihu obrazu z více zdrojů
video střižna
pro dokonalý video dojem, možnost střihu z různých zdrojů
( PC, DVD, kamery..), video efekty + obsluha střižny
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3.500,dle velikosti
dle velikosti
dle velikosti
3.000,- / ks
800,- / ks
4.500,-

variabilní technika - AUDIOTECHNIKA
Audiotechnika

DJ

kompletní ozvučení akce včetně bezdrátových mikrofonů pro moderátory,
bezproblémové spojení s videotechnikou, kvalitní značková aparatura RCF
včetně zvukaře

10.500,-

do přestávek kapely pouští oldies muziku pro mladé i starší,
pouští muziku pro jednotlivá vystoupení, nástupy, šerpování,
bez aparatury (připojí se na zvuk kapely)

2.500,-

diskotéka na zvláštním salonku probíhající paralelně s programem
na sále (vlastní aparatura, světla)

7.500,-
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FOTO a VIDEO DOKUMENTACE
kameraman a fotograf

pořízení kompletní video i foto dokumentace z akce, sestříhání do výsledného spotu,
korektura fotografií. Přítomnost kameramana i fotografa po celou dobu konání akce.
Možnost dodání pouze masteru DVD, nebo požadovaného množství kopií
bez využití fotokoutku zdarma / při využití fotokoutku zdarma
14.600,- / 12.400,-

pouze kameraman

pořízení kompletní video dokumentace z akce, sestříhání atd.

9.000,- / 8.500,-

pouze fotograf

pořízení kompletní foto dokumentace z akce, korektura fotografií

5.600,- / 4.000,-

předmaturitní video

natočení a střih předmaturitního videa, příprava pro projekci
(cena za jeden natáčecí den, každý další den á Kč 2.000,-)

6.000,- / 3.500,-

mobilní fotoateliér

mobilní fotoateliér na ples, tisk fotografií na počkaní na místě
jako bonus 1 fotografie zdarma pro každého z maturantů

maturitní tablo

grafický návrh, nafocení v mobilním ateliéru, tisk tabla

ZDARMA
5.000,- / 4.000,-

S P E C I Á L N Í A KC E P R O P L E S O V O U S E Z Ó N U 2 0 2 1 :
kameraman + fotograf + mobilní fotoateliér + maturitní tablo + předmaturitní video
19.900,- 17.500,www.mbagency.cz

OSTATNÍ
moderátor

zkušenosti z moderování v rádiích, firemní akce, módní přehlídky, plesy

choreograf

secvičí a vymyslí choreografii dle požadavků

5.000,od

3.000,-

Možnost zajištění kapely, hvězdy večera, různých atraktivních vystoupení, kompletního servisu, plesu „na klíč“,
zajištění pořadatelské služby, smlouvy s OSA …… .

Ceny jsou pouze orientační, přizpůsobují se daným požadavkům a množství odebrané techniky

čím více techniky odeberete, tím levnější bude výsledná cena!
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