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Tárgy: a 2019 Június utolsó szombatján hagyományosan megrendezésre kerülő Som sütifesztivál
hangosítási feladatainak ellátására vonatkozó árajánlat.
Mindig nagy öröm nekem saját fatornyos kis hazámban munkálkodni!
Így nagyon szépen köszönöm, hogy idén is megtiszteltek az árajánlat kéréssel.
A somi falunap nem, csak állandó lakhelyem egy rendezvénye, hanem bátran mondhatom magam és
családom nevében is, hogy a szívügyünk!
Természetesen az idei ajánlat kedvezőbb lesz, mint az elmúlt évben, hiszen zeneszolgáltatásra idén
nem mi adjuk az ajánlatot. Természetesen, idén is tudok újításról beszámolni, így emeltünk a téten
hangerőben két új mélyhangszóróval bővítettük a gépparkot, valamint tavaly ősztől átálltunk a teljes
digitális hangkeverésre így biztosan még nagyobb elégedettséget tudunk elérni mind a fellépők, mind
a hallgatók körében.
A legnagyobb változás azonban mégis a látványt fogja érinteni, jelenleg 6 db új robotlámpával
sikerült bővíteni a gépparkot, mellyel már valódi nagyszínpadi jelleget tudunk kölcsönözni a fellépők
műsoraihoz. És megvan rá az esély, hogy további 4-6 db robotlámpával még bővíteni tudjuk a
gépparkot, mire a rendezvény eljön.
A szolgáltatás színvonalának emelkedése ugyan hozott némi tiszteletdíj emelkedést, de azt
gondolom, még így is jelentősen a piaci ár alatt fogom tudni kínálni a szolgáltatást.
Alap hangosítás:
(2.4 KW ELECTRO VOICE + INTER M SUBB hangrendszer, 2 db monitorládával,
SOUNDCRAFT UI-16 digitális keverővel, kábelek, mikrofonok stb:
napfénytető a színpad fölé, színpad világítással:
2 fő technikusi munkadíj:
Útiköltség:
Összesen:

+65.000.-/ alkalom
+90.000.-/ alkalom
+40.000.-/ alkalom
+15.000.-/ alkalom
210.000.-/ alkalom

Azonban a sok éves együttműködésre tekintettel, és a Som településen élők, dolgozók

95.000.-

iránti tiszteletem, és megbecsülésem jeleként, a feni ajánlatot :
azaz
Kilencvenötezer forintért ajánlom, melyről, a helyszínen tudunk készpénzfizetési számlát
kiállítani!
Bízva abban, hogy a tisztelt testület idén is nekünk szavaz bizalmat, megköszönve, hogy
ajánlatom elolvasására időt szántak, maradok tisztelettel:
Mészáros Gábor
Hangmester
Kelt: Budapest, 2019.01.28

