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teknik sistemlerle  tecrübeli personelimiz, teknisyenlerimiz ve profesyonel 
ekipmanlarımızla ulusal veya uluslararası kongre, organizasyon ve 
toplantılarınızda hizmet vermeye hazırız.
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ses
sistemleri



Ulusal, uluslararası konferans, kongre, seminer, sempozyum, konser, 
açılış, lansman gibi etkinliklerinizde alanında uzman kadromuz ve 
profesyonel ekipmanlarımızla, kaliteli ve etkin ses kurulumunu ve 
iletişimin akışını sağlıyoruz.

 Ses Mikserleri,

 Hoparlörler

 Telsiz Mikrofonlar

 Delege ve Kürsü Mikrofonları

 Basın Mikserleri

 Dj Setuplar

 Ses Kayıt Üniteleri



ışık
sistemleri



Açık veya kapalı mekanlarda etkinliğin koşullarına uygun olarak 
en üst düzey verim alabileceğiniz aydınlatma ve ışık showları ile 
etkinliğinizi görsel şölene çeviriyoruz. 

 z

 Işık Masaları

 Robotlar

 Led Aydınlatmalar

 Takip Spotları

 Sahne ve Dekor Aydınlatma Sistemleri



simultane
çeviri
sistemleri



Bosch Integrus sistemler ile verimli bir organizasyon için gerekli olan 
üstün dijital ses kalitesi ve yüksek frekans bandında çalışır. Işıktan ve 
cep telefonlarından etkilenmeyen tasarımı ile olağanüstü dijital ses 
kalitesi sağlayarak bir kongre sisteminden beklenen her türlü özelliği 
tam olarak karşılar. ISO Standart tercüman kabinleri ve ekipmanları 
ile etkinliklerin kusursuz olmasını sağlar. 

 Bosch Dnc Integrus Simultane Sistemler

 Tercüman Üniteleri

 Dijital Receiver ve Kulaklıklar

 ISO Standart Tercüman Kabinleri 



görüntü
teknolojileri



Gerçekleştireceğiniz etkinliklerde, etkinliğe uygun projeksiyon 
cihazları ve led ekranlar ile yüksek çözünürlükte etkileyici görüntü 
kalitesi sunuyoruz.

 Projeksiyon Cihazları

 Projeksiyon Perdeleri

 Plazma Ekranlar

 Led Ekranlar (indoor/outdoor)

 Matrix Görüntü Seçici Üniteleri

 Kamera Çekimi ve Aktarımı

 Video Mikser Üniteleri

 Jimmy Jip

 Video Konferans Sistemleri



bilişim
hizmetleri
network multimedya



Pc, laptop temini, network kurulumu, sunum kontrol merkezleri, 
yazıcı, fotokopi merkezleri kurulumu ve internet odaları ile 
etkinliklerinizde tüm ihtiyaçlarınızı kolay ve kusursuz bir şekilde 
yönetmenize yardımcı oluyoruz. 



sahne ve
dekor uygulamaları



Estetik, işlevsel ve beklentilerini karşılayacak özel tasarımlarla 
katılımcıyı büyüleyen sahne ve dekor uygulamalarıyla çözüm 
ortağınız olmaya hazırız.

 Sahne ve Dekor 
 
 Podyum Üniteleri

 Headtable ve Kürsü

 Karşılama ve Kayıt Deskleri

 Yönlendirme ve 
 Bilgilendirme Panoları

Poster Panoları

3D Uygulamalar

İnternet Kiosk

Plazma Kiosk



watchout
uygulamaları



Üst seviye ve profesyonel seri projeksiyon cihazları, bilgisayar 
ağ teknolojisi ve ara ekipmanları kullanılan bu sistemde, kesişme 
noktaları otomatik ve gerçek zamanlı yok edilerek görüntüleri 
sınırsız genişlikte açabilir, yüksek çözünürlükte tek bir görüntü haline 
getirerek, estetik ve üstün görsellik imkanı sunmaktayız.

Watchout ile etkinliklerinizde kamera görüntüsü, sunum, video ve 
logolarınızı aynı anda tek ve geniş bir perdede görüntüleme olanağı 
ile etkinliğinizi görsel şölene çeviriyoruz.
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