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LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2017
CEREMONIA OTWARCIA / Warszawa, PGE Narodowy / 2017.08.24

Kilkuminutowa Ceremonia Otwarcia poprzedziła mecz inauguracyjny Mistrzostw pomiędzy Polską i
Serbią. Niestety mecz zakończył się mniej spektakularnie niż Otwarcie :) 
Ceremonię i mecz transmitowała na żywo Telewizja Polsat.  materiał video (fragment)

https://www.youtube.com/watch?v=9CqAenmZFeY


JASNA GÓRA - POLSKA KANA
300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
KONCERT MULTIMEDIALNY / Częstochowa, Jasna Góra / 2017.08.26

Z okazji  300-lecia koronacji  obrazu Matki  Boskiej  Częstochowskiej  zrealizowane zostało
multimedialne widowisko, które przypomniało jego historię i znaczenie w dziejach Polski.
Mieliśmy w tym wielkim przedsięwzięciu skromny udział.  Wykonaliśmy efekty pirotechniczne w
scenie obrony klasztoru oraz krótki, ale bardzo dynamiczny pokaz na zakończenie koncertu.
Widowisko transmitowane było na żywo przez Telewizję Polską.

Obrona klasztoru /
efekty pirotechniczne
materiał video
timecode 00:31:05

Finał widowiska /
pokaz sztucznych ogni
materiał video
timecode 01:45:30

https://www.youtube.com/watch?v=pAd_y90-n6k#t=31m05s
https://www.youtube.com/watch?v=pAd_y90-n6k#t=105m30s


Oferta  Grupy  PSO skierowana jest  do firm,  instytucji  oraz  osób,  które  pragną  włączyć
profesjonalny pokaz sztucznych ogni do programu swojej imprezy i poszukują wiarygodnego oraz
solidnego wykonawcy, który po partnersku wesprze ich swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zdobyte  w  minionych  latach  wszechstronne  doświadczenia  pozwalają  nam  podejmować  się
realizacji wszelkiego rodzaju pokazów i widowisk pirotechnicznych, zewnętrznych – plenerowych,
oraz wewnętrznych – scenicznych.
Naszym celem jest świadczenie wszechstronnych usług pirotechnicznych, o najwyższej jakości, za
możliwie przystępną cenę, z gwarancją pełnej satysfakcji dla klienta.

Do grona naszych klientów przez minione lata dołączyły światowe prestiżowe marki, wielkie
międzynarodowe korporacje, oraz centralne instytucje państwowe.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych tematycznych stron internetowych pokazysztucznychogni.pl
oraz  efektysceniczne.pl i zapoznania się z materiałami foto/wideo ze zrealizowanych przez nas
widowisk i prac.

Wykonywane przez nas pokazy są zawsze w pełni zsynchronizowane z tłem muzycznym,
co nadaje im szerszy wymiar artystyczny.
Często w naszych realizacjach wykorzystujemy multimedia, co uzasadnia używanie w stosunku do
nich nazwy pyromusical.
Scenariusze pokazów opracowujemy zawsze indywidualnie, aranżując je dla konkretnych lokaliza-
cji imprez, na równi stawiając walory artystyczne jak i wymogi bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo  publiczności  jest  dla  nas  sprawą  priorytetową,  dlatego  do  realizacji  naszych
widowisk używamy wyłącznie materiałów najwyższej klasy, które uzyskały europejskie certyfikaty
bezpieczeństwa. Więcej.

Nasze widowiska kosztorysujemy indywidualnie z zachowaniem zasady, iż koszty użytych
materiałów pirotechnicznych powinny stanowić około 2/3 zaoferowanej klientowi ceny pokazu.
Proponowane ceny pozwalają nam realizować widowiska charakteryzujące się właściwym tempem
i dynamiką przy wykorzystaniu profesjonalnych materiałów pirotechnicznych pochodzących od ich
renomowanych producentów.
Oczywiście  nie  wykluczamy  możliwości  negocjacji  zaoferowanej  ceny  lecz  w granicach,  które
pozwolą nam zachować akceptowany przez nas standard widowiska. Więcej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !
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