
LeoSound Rafał Rejn 
Kazubów 8b / 55 
01-466 Warszawa 

522-255-78-23 
www.leosound.pl 

leosound@leosound.pl 
516-471-447 

 
 

 

 

 

Jesteśmy młodą firmą,  aczkolwiek z wieloletnim doświadczeniem w branży eventowej. 

Nasi realizatorzy i technicy zdobywali wiedzę w najlepszych firmach  w kraju,  jak i za 

granicą. 

Pracujemy na najwyższej jakości  sprzęcie  takich marek jak Atem Black Magic, vMix, 

Canon,  a branża eventowa to nasza pasja. 

 Zapraszamy do współpracy. 

 

 

 

 

OFERTA STREAMINGOWA 
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Pakiet I 

 
 

 1 kamera Canon, mikser  video, komputer, vMix   
                                                                                      - możliwość  mixu z 2 zródeł video                   

(kamera, komputer)  za pomocą mixera video Atem Black Magic.  
- technik/realizator  

 
Cena: od 799 PLN 

 
Podane ceny są kwotami brutto  

 

 

Pakiet II 

 
 

2 Kamery Canon,  mikser  video, komputer, vMix  
                                                                                - możliwość  mixu z 3 zródeł video  

                                                                                                        ( 2x kamera, komputer)  za pomocą  
mixera video Atem Black Magic  

-  2 techników/realizatorów    
 

Cena: od 1199 PLN 
 

Podane ceny są kwotami brutto  
 

 

Pakiet III 

 
3 kamery Canon, mikser  video , komputer,vMix  

                                                                                                            - możliwość  mixu z 4 zródeł video      
(3x kamera, komputer)  za pomocą mixera video Atem Black Magic    

- 3 techników/realizatorów 
 

Cena: od 1499 PLN 
 

Podane ceny są kwotami brutto 
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Z dodatkowych opcji zapewniamy  

- rozbudowę wydarzenia o nagłośnienie i oświetlenie.  
                                                                                       - mikrofony bezprzewodowe ,  (ilość mikrofonów w 

zależności od zapotrzebowania). 
- konsoleta cyfrowa audio 

- zestaw nagłośnieniowy  
                                                                   - niezbędne  oświetlenie  Twojego wydarzenia w zależności od 

zapotrzebowania.  
- realizatora dźwięku 

- odpowiednie  miejsce, które udostępnią nam nasi partnerzy.  
(Kluby,  Hotele, Sale konferencyjne) 

- Jednostka  transportowa  typu  bus   
 

Ceny pakietów nie zawierają dodatkowych opcji.  

 
 
 

 

 
 
Co streamujemy  ?   
 
- sety djskie 
- panele dyskusyjne 
- akcje promocyjne  
- koncerty muzyczne  
- konferencje  firmowe 
- pokazy mody  
 
 
A do  kompleksowej wyceny potrzebujemy dodatkowych  informacji 
- niezbędna  ilość  kamer do realizacji wydarzenia 
- obsługa audio ( mikrofony, nagłośnienie , akcesoria audio )  
-  niezbędna ilość  osób do obsługi wydarzenia..  
- datę i miejsce wydarzenia  
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      Portfolio 
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