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SYLWESTER 2018
Miniony Sylwester był nietypowy. Pokazy sztucznych ogni,  z niezrozumiałych przyczyn,  zostały
oprotestowane przez pseudo-ekologów. Niestety część samorządów ugięła się pod presją (czy
aby  na  pewno?)  i  odwołała  zaplanowane  pokazy  sylwestrowe.  Oczywiście  fakt  pozbawienia
tysięcy ludzi tradycyjnych pokazów noworocznych nic nie zmienił w sytuacji zestresowanych psów,
a tym bardziej zanieczyszczonego środowiska. Nie tędy droga! Wpływ pokazów na środowisko
jest  znikomy,  a  psy  cierpią  (nie  tylko  w  Sylwestra)  z  powodu  niekontrolowanej  sprzedaży
fajerwerków w Polsce. Jak można się było spodziewać - Świat nie poparł tego dziwnego protestu!

LONDON https://www.youtube.com/watch?v=1BatuRWEQY4
RIO             https://www.youtube.com/watch?v=HaIk6rwDgHA  
SYDNEY https://www.youtube.com/watch?v=oOfAMqFx8Zw

My przywitaliśmy 2019 rok na imprezach sylwestrowych w:
Zakopanym (impreza telewizyjna TVP / efekty sceniczne),
Katowicach (impreza telewizyjna Polsat / efekty sceniczne),
Wrocławiu (impreza Haston City Hotel / pokaz sztucznych ogni),
Bukowinie Tatrzańskiej (impreza Terma Bukovina / pokaz sztucznych ogni).
ZAKOPANE http://pso.no-ip.pl/video/zakopane2019_intro.mp4
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27. FINAŁ
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
został niestety trafiony rykoszetem i także pozbawiony pokazów, czyli tradycyjnego „światełka”, co
nie spodobało się tysiącom ludzi uczestniczącym w tej wspaniałej akcji. Wszyscy mają nadzieję,
że w już przyszłym roku wszystko wróci do normy i znowu będzie można zobaczyć normalne
„światełko do nieba”!
Dołożyliśmy  wszelkich  starań  aby  nasze  tegoroczne  „światełko”  przypadło  jednak  do  gustu
warszawskiej publiczności :) WARSZAWA http://pso.no-ip.pl/video/swiatelko2019.mp4

Lasery, światła, czy też inne efekty specjalne, nigdy nie zastąpią sztucznych ogni, które są i nadal
będą  podstawowym  elementem  oprawy  najważniejszych  wydarzeń  i  uroczystości  na  całym
świecie. Współczesne sztuczne ognie są bezpieczne zarówno dla ludzi jak i środowiska, ponieważ
zawierają  znikome  ilości  materiałów  potencjalnie  niebezpiecznych,  co  potwierdzają  ich  liczne
certyfikaty, w tym unijny CE, a emitowany przez nie hałas mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Ludzie uwielbiają sztuczne ognie i chcą je oglądać, więc rezygnacja z okolicznościowych pokazów
przyniesie  odwrotny  skutek  od  zamierzonego,  każdy  ogródek  i  podwórko  będzie  rozbłyskać
fajerwerkami.

Poniżej link do prospektu realizowanych przez nas efektów scenicznych/specjalnych
www.grupapso.pl/_sezon2018/grupa_pso_newsletter_201804.pdf
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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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