
na pulsie i ś1edzą nowości pojawia1'ące
się na r1mku. Możliwości ich zakupu są
nieco ogtaniczone ze względu na fun-
dusze ale bardziej przelłada się to na
częstotliwośĆ dokonyi,vanych zakupów
niż na ich jal<ość. Różnicą natomiast na
pewno między niemieckimi, francuski-
mi czy bry.tyjskimi firmami anasząlo-
dzimą techniĘ jest podejście do w5,rna-

ganego czasu na instalacje. Czas, który
nasi zachodni koledzy dostają na insta-
lację, sprawdzenie poprawnoś ct dzlaIa'
nia svstemu i próby jest nie współmier-
nie dłuższy od tego, który obliguje pol-
si<ie firmy nagłośnieniowe. Może to po-
wodowac wra'żenie. że Polacy pracują
chaotycznie i w biegu a zachodnie firmy
są lepiej przygotowane ale wystarczy
zapewnić wszystkim równe i komfońo-
we szanse realizac1i a różnlce baldzo
szybko się zacierają _ mówi Wojciech
I(osiorek technical manager Brill AV
Media. Wybierając firmę' która będzie
odpowiedzia1na za nagłośnienie na
evencie wańo poradzić się znajomych
zespołów. Należy talże zwr'ócić uwagę,
że istnieją firmy specjalizujące się jedy-
nie w nagłośnieniu oraz ta]<ie, które
przygotowują nie tylko nagłośnienie,
ale talcże multimedia. Należy więc za-
stanowić się, która z nich będzie najle-
piej odpowiadała potrzebom ldienta.

Rynek większy' ale czy lepsry?
W ciągu ostatnich kilku lat można by-

ło zaobserwowaĆ powstanie dużej ilo-
ści nowych firm zajmujących się nagło-
śnieniem eventowym. I(onsekwencji
takiej sy'tuacji jest wiele i trudno jedno-
znaczrie je ocenić. Dzięki dotacjom
unijn1łn powstały nowe firmy, lrtóre nie
zaw sze mają odpowiednie doświadcze-
nie w obsługiwaniu dużych imprez.
Z kolei duż5,.rn fimom o długoletnim
doświadczeniu trudno jest koril<urować
(zwIaszcza cenowo) z fimami, które
dostały europejski zastrzyk gotówki'
Zan\żana Cefla za usługi blokuje nato-
miast możliwości inwesffcji i rozwoju
zarówno tych malych jai< i dużych firm.

|ednal<z drugiej strony dzięki temu do-
stępność czasowa i cenowa nagłośnie-
nia nieco się poprawiła, ale aby zamó-

wić profesjonalny sprzęt wańo zrłrócić
się do firmy z kilkumiesięczn}łn !\ry-
przedzeniem. |ego cena jest naprawdę
zróżnicowu^n i może zależeć nie tylko
od sprzętu jal<i chcemy zamówić, a]e
talże od regionu, czy pory roku. Przy-
ldadowo nagłośnienie konferencfne
możemy mieĆ już od 600 zł, a koncer-
towe sięgają kilkudziesieciu, a nawet
kilkuset tysięcy zł.

Sprzętowi liderzy rynku
Wybór sprzętu na którym profesjo-

nalne firmy nagłaśniĄącezależy od na-
prawdę wielu cz5mnilów. I(onkurujący
ze sobą producenci sprzętu nagłaśnia-
jącego robią naprawdę dużo, aby prze-
konać do siebie realizatorów. Jednak w
firmach specjalizujących się w nagła-
snianiu różnego rodzaju imprez za-
mvyczaj powtarzają się te same marki
sprzętów, na których najczęściej pracu-
ją. Jednym z takich ulubionych produ-
centów 1'est firma Soundcraft. Ich kon-
so1ety cieszą się dużą populamością,
ponieważ zapev,ruają bardzo dobrą ja-
kość dńvięku. I(onsolety te doceniane
są również przez zagranicznych spe-
cjalistów i wykorzystylvane w produk-
cji wielu międzynarodowych imprez na
ca\,łl świecie. Wśród innych produ-
centów konso1et w1łnieniane są talże
DiGiCo' czy Yamaha. W świecie
wzmacniaczy wielu specjalistów sięga
po sprzęt Powersoft. - |est to czołowy
producent i posiadacz wielu patentów
w dziedzinie wzmacniaczy dńvięku.
Ifuńcówki mocy Powersoft jako w su-
mie jedyne posiadają oglomne moce
przy niewielkiej wadze własnej. Można
powiedzieć, że jedna końcówka ważą-
ca 12 kg zastępuje skrzynię tradycyj-
nych końcówek mocy warzących nie
rzadko 100 kg. Są drogie ale zmniej-
szenie kosztów transportu oraz szyb-
kość pracy z t5,łniurządzeniami nwaca
się w krótkim czasle _ mówi Marcin
Słodyczka specjalista d/s systemów au-
diowizualnych Future Tech. Z kolei
wśród zestawów głośnikowych najczę'
ściej wskazyr,val7e pIzez preofesjonali-
stów 1irmy to EAW i |BL, L-Acoustics,
Electro-voice. (mg)

Wybrane lirmy doslarczające naglośnienie

Aram, Warszawa wwwaram.pl

Audio-tech, KrakÓw wwwaudio{ech.com.pI
Brill AV Media, Warszawa

wwwbrillavmsdia.pl
BSG AV Warszawa

wwwnaglosnienieimprez.com.pl

Craftman, Warszawa www.craftman.pl

crealive Group 303, Kraków www.cg303.pl

dB Sound Eutope, www.dbsound.pl

Eventroom, Warszawa www.eventroom.pl

Future Tech, Zakopane wwwftech.pl

Holiday Plo Att., WalbŹych

wwwnaglosnienie.com
KI Sound, RzeszÓw www'Ksound.pl

Legro, Warszawa www.legro.waw.pl

Lidex, Warszawa wwwlidex.com.pl

Magic Stage, Grodzisk Mazowiecki

wwwmagicstage.pl

MotlusSoundm SierakÓw SląskJ

wvwmodussound.pl
Music Maekines, Warszawa
wwv. obsluga-sceniczna.com
Music serwis, KrakÓw

Musicpto, Końskie wwwmusicpro.com.pl
0ffstage, Łęgowo www offstage.pl

ol-sound, Kielce www.ol-sound.pl

Peilotmance Arl'' KrakÓw

wvvwperformanceart. eu

Re-Mix Sound & Ligbt, Warszawa
wwwsoundłight.pl
Silver Sound. Międzyzec Podlaski

wunł.siIversound.pl

$ound-Wave, KrakÓw www.sound-wave.pl
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