
 

 

 

 

 

Kim jesteśmy? 

Firma Art Event to zgrany zespół ludzi od wielu lat związanych z branżą eventową                
i zafascynowanych techniką laserową. To wyjątkowa grupa osób, dla których projektory 

laserowe są nie tylko narzędziem pracy, ale przede wszystkim wielką, życiową pasją. 

Dlaczego my? 

Realizujemy spektakularne pokazy laserowe od wielu lat i doskonale wiemy jak to się 
robi. Kochamy wyzwania. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z wielkim 

zaangażowaniem, nie powielamy utartych schematów. Ogranicza nas tylko nasza 
wyobraźnia. Masz pomysł na event? Koniecznie skontaktuj się z nami. Nasza grupa 
kreatywnych fachowców pomoże go wcielić w życie. Zajmiemy się wszystkim, od 

projektu, aż po realizację. Dopasujemy pokaz do posiadanego budżetu. Zadbamy o każdy 
szczegół, gwarantując przy tym spektakularny efekt końcowy. 

Co oferujemy? 

Przygotowujemy spektakularne pokazy przestrzenne, graficzne oraz mapping laserowy. 
Nasze przedstawienia urozmaicamy efektami specjalnymi, takimi jak buchające ognie, 
pirotechnika sceniczna (bezhukowe, bezpieczne dla zwierząt i środowiska fontanny o 

wysokości od 8 do 10 metrów), maszyny do CO2 czy też maszyny do konfetti. 

Na czym pracujemy? 

Aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie, a przy okazji bezpieczeństwo odbiorców, 
niezbędne jest właściwe zaplecze techniczne. Tutaj wyznajemy żelazną zasadę: jakość 

bez żadnych kompromisów. Do pokazów używamy najwyższej jakości projektorów 
laserowych firmy KVANT. Wszystkie posiadane przez nas urządzenia posiadają komplet 

certyfikatów oraz spełniają najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa                    
CE i PN-EN 60825-1:2014-11. 

Jesteśmy firmą z siedzibą w Szczecinie, ale działamy na terenie całego kraju. 

Tworzymy spektakle na najwyższym poziomie, bo lasery to nasza pasja! 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.  



 

 

 

 

 

       PROFESJONALNE POKAZY LASEROWE: 
 

 

- PRZESTRZENNE (beam show) - najbardziej spektakularna forma 

pokazów laserowych. To imponujące pokazy przestrzenne, w których promień 

lasera tworzy w specjalnie do tego 

wytworzonej mgle pojedyncze wiązki, 

tunele, figury geometryczne i płaszczyzny, 

w których widz ma wrażenie przeniesienia 

w inny wymiar; bogata biblioteka 

gotowych pokazów, możliwość 

przygotowania projektu z podkładem 

klienta. Czas trwania to zazwyczaj od 12 

do 15 minut. 

 

 

Miejsce pokazów:                                                           

- wewnątrz pomieszczeń (sale            

weselne, bankietowe…)                                         

- plener (miejsce przed salą weselną, 

inna duża powierzchnia w okolicy…)                                                                                          

 

 

 

Przykładowe realizacje: 
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- GRAFICZNE (graphic show) -                      

- to wyświetlane promieniem lasera 

spersonalizowane animacje laserowe, 

sekwencje ruchomych obrazów, które 

tworzą coś na wzór filmu animowanego, 

rysowanego jedną linią. Są one 

najczęściej zsynchronizowane z muzyką. 

Mogą one pokazywać imiona Pary 

Młodej, najważniejsze daty i fakty z 

okresu narzeczeństwa, mogą także 

zawierać ruchome napisy, logotypy itp. 

Czas trwania to zazwyczaj od 2 do 5 

minut. 

              

                                    

Miejsce pokazów:                                                                   

- wnętrza pomieszczeń (sale weselne, 

bankietowe…)                                                                   

- plener (miejsce przed salą weselną, inna duża    

powierzchnia w okolicy...) 

 

 

Sposoby projekcji: 

      - ekran wodny 

            - ekran tradycyjny 

          - fasada budynku 



 

 

   

 

                               

                                                                                                             

- EFEKTY SPECJALNE -  mogą być uzupełnieniem pokazów laserowych lub też 

stanowić autonomiczną atrakcję na wszelkiego rodzaju eventach, np. weselach. 
Wszystkie używane przez nas urządzenia, to produkty pochodzące od światowego 

lidera w produkcji efektów specjalnych – firmy Magic FX. 

 

 wytwornice ognia scenicznego -              
- widowiskowe kule i słupy ognia 

dochodzące nawet do 10 metrów; to 
najczęściej stosowane efekty, zarówno 

podczas pokazów laserowych, jak 
również na eventach; sterowane 

elektronicznie pozwalają na pojedyncze 
odpalanie lub stworzenie 

spektakularnego pokazu, idealnie 
zsynchronizowanego z muzyką. Efekt ten 
zawsze wywołuje na widzach ogromne 

wrażenie ze względu na swoją dynamikę, 
a także odczuwalną z odległości nawet 

kilkunastu metrów falę ciepła. 

 

 wytwornice zimnych iskier scenicznych - to 
maszyny wytwarzające spektakularny efekt 
pirotechniczny; dochodzące do 8 metrów 
słupy zimnych ogni; w 100 % bezpieczne i 

bardzo widowiskowe, urządzenia doskonale 
akcentują najważniejsze momenty 

występów scenicznych, gali, koncertów live, 
pokazów tanecznych, a także wszelkiego 

rodzaju eventów. Mogą być 
wykorzystywane np. przy wejściu Młodej 

Pary na salę weselną.  



 

 

 

 

 

 serce pirotechniczne – kolejny niezwykle 

widowiskowy efekt sceniczny -                          

- czerwone serce pirotechniczne 

połączone ze srebrnymi fontannami 

nada magicznego klimatu Waszej 

uroczystości! Genialna okazja do 

zrobienia pamiątkowych zdjęć. 

Gwarantujemy, że ten niesamowity efekt 

zapadnie głęboko w pamięci wszystkich 

gości! Czas odpalania: 60 sekund, 

wysokość efektu: do 5 metrów. 

 „Taniec w chmurach”, czyli 

ciężki dym na pierwszy taniec – to 

ostatnimi czasy bardzo popularny 

efekt uświetniający pierwszy taniec 

Młodej Pary. Wykorzystuje się do 

tego celu najnowszej generacji 

urządzenie, które w bardzo krótkim 

czasie produkuje ogromną ilość 

utrzymującego się nisko przy 

podłodze ciężkiego dymu przez co 

najmniej 4 - 5 minut.  

 

 

 wyrzutnie konfetti – pokaz konfetti może 

stanowić znakomite ukoronowanie 

każdego eventu, także przyjęcia 

weselnego. Wyrzucane na wysokość nawet 

do 15 metrów zawsze wywołuje na 

odbiorcach niezapomniane wrażenia. 


