
OFERTA

Oświetlenie Statyczne: Jest to podstawowy poziom 
usługi, który polega na dekoracji światłem sali 
bankietowej na całej jej powierzchni. Oznacza to, że 
razem z Parą Młodą ustalamy jeden, dwa lub trzy 
kolory, które będą pasowaly do przewodniego motywu 
wesela. Dekoracja światłem Sali bankietowej obejmuje 
wszystkie ściany, okna, mniejsze obiekty 
architektowiczne, stoły, ścianki za parą i pozostałe ele-
menty, które wpisują się w architekturę sali 
bankietowej. 

Oświetlenie Aktywne DMX: Jest to usługa premium, 
która pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektu 
oświetlenia na przyjęciu. Wszystkie urządzenia na sali 
są zdalnie obsługiwane przez oświetleniowca, który 
przez całą imprezę nadaje najważniejszym momentom 
wesela zjawiskowej oprawy światłem (pierwszy taniec, 
oczepiny, wjazd tortu, pokaz świateł itp.). Pod 
sterowaniem DMX znajdują się dosłownie wszystkie 
urządzenia, zarówno te w oknach, padające na sufit, 
jak i te na drugim końcu sali. Oświetlenie DMX pozwala 
kilkukrotne podniesienie potencjalu oświetlenia 
podczas imprezy. Sterowaniem DMX możemy poddać 
każdy jeden utwór podczas przyjęcia – kwestia 
uzgodnienia z klientem. 

Dekoracja Światłem Dworu: Jest to oddzielny ele-
ment dekoracji światłem, który polega na 
wykorzystaniu ciepłego światła żarowego za pomogą 
girland, kurtyn, lamp retro. Cała dekoracja wznoszona 
jest na naszej własnej konstrukcji lub z wykorzystaniem 
architektury ogrodu. Cała aranżacja Tworzy wspaniałą 
scenerię do zdjęć z udziałem Pary Młodej i gości. 
Ciepłe żarowe światło wytwarza niepowtarzalny klimat 
spokoju, który idealnie wpasowywuje się w aranżację 
scenerii do zdjęć lub chillout zone. 

LIGHT4EVENTS

Rozjaśnij swoje
przyjęcie z nami, nadaj
niepowtarzalny klimat.



ELEMENTY DEKORACJI
ŚWIATŁEM: LIGHT4EVENTS

- oświetlenie ścian
- oświetlenie okien
- oświetlenie małych elementów architektocznicznych
- oświetlenie korytarzy
- oświetlenie stołów
- oświetlenie / nadanie efektu na sufit.
- oświetlenie aktywne za pomocą sterowania DMX
- kurtyna ledowa
- girlandy ciepłego światła żarowego na suficue
- girlandy ciepłego światła żarowego na dworze
- Wedding Gate (Alternatywa dla napisu LOVE)
- Wyświetlanie Imion pary młodej z projektora GOBO
- Lampy Retro
- Dekoracja światłem ścianki za parą młodą
- Dekoracja światłem Chillout Zone na dworze
- Dekoracja światłem frontu Sali Bankietowej
- Pokazy Show za pomocą światła w rytm muzyki.



DLACZEGO MY?
LIGHT4EVENTS

DOPASOWANIE DO KAŻDEGO STYLU: Potrafimy wykorzystać nasze urządzenia do każdego rodzaju 
Sali bankietowej. Nasza oprawa światłem bardzo dobrze radzi sobie zarówno na salach pałacowych, 
drewnianych w stylu rustykalnym, czy też na salach preferujących styl glamour i nowoczesną elegancję. 
Odpowiednie dopasowanie urządzeń, sterowanie kolorami, a przede wszystkim zdrowy umiar w 
wykorzystaniu mocy światła pozwala uzyskać dobrze wyważony i spójny z motywem wesela klimat. 

ESTETYKA: Praca związana z montażem i programowaniem urządzeń to nie wszystko. Przywiązujemy 
bardzo dużą wagę do estetyki pracy, a przede wszystkim do schludnego pochowania kabli, które zasilają 
nasze urządzenia. Na naszych montażach kable estetycznie przylegają do listw i progów. Kable 
dodatkowo są zabezpieczone i zamaskowane taśmą gaferową, która kolorystycznie pasuje do ścian i 
podłogi, tak aby nie nie była widoczna dla gości. 

KONTAKT: Każda nasza realizacja jest poprzedzona wizytą w miejscu, w którym ma odbyć się wesele. 
Utrzymujemy stały kontakt z właścicielem/menadżerem obiektu, w celu uzgodnienia wszelkich 
możliwości montazowych i dostępności budynku. Staramy się, aby montaż miał miejsce dzień przed im-
prezą po to aby para młoda mogła zobaczyć końcowy efekt dzień wcześniej. Kontaktujemy się z DJ/orkie-
strą, dekoratorkami, tak aby nasza współpraca zarówno z punktu dekoracji jak i oświetlenia była spójna z 
pozostałymi współorganizatorami wesela. Jesteśmy bardzo chętni do współpracy w tym zakresie.

JAKOŚĆ: Zależy nam na uzyskaniu efektu, który zadowoli każde oko, dlatego podczas naszych 
realizacji nie oszczędzamy żadnego urządzenia. Bardzo często w trakcie montażu przychodzą nam do 
głowy dodatkowe pomysły, których realizacja wiąże się z poświęceniem trochę więcej czasu. Traktujemy 
jednak naszą pracę jako zabawę i pasję, dlatego zależy nam przede wszystkim na uzyskaniu znakomitego 
efektu końcowego bez względu na to jak dużego zaangażowania z naszej strony to wymaga. Twierdzimy, 
że sztuka nie uznaje kompromisów i z takim samym podejściem przystępujemy do naszych realizacji. 

KONTAKT: 
Light4Events.pl 
Light4Events.pl 

721 651 609
661 789 570


