
	 W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 20/21 w piłce nożnej oraz znoszeniem 
obostrzeń pandemicznych, mamy dla Państwa specjalną ofertę. 


	 Proponujemy transmisję na dużym telebimie meczów nie tylko polskiej reprezentacji jak również 
kompletną organizację Strefy Kibica. Gwarantujemy bezpieczeństwo covidowe oraz osobiste i 
znakomitą rozrywkę dla Waszych mieszkańców. 	 	 

	 

	 Obsługujemy kompleksowo, od wykupienia licencji wraz ze źródłem sygnału HD oraz 
nagłośnienia dla 1000 kibiców. Mamy też komentatora-animatora, który zapewnieni animacje przed 
meczem, oraz w trakcie przerwy. Proste konkursy 
sprawnościowe, test wiedzy o futbolu, oraz gadgety od 
sponsorów zawsze podgrzewają atmosferę przed 
meczem.

	 

	 W ubiegłym roku nie odbyły się praktycznie Dni Miast	
ani inne lokalne święta. Ludzie są spragnieni rozrywki. 
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to jedna z dwu 
najważniejszych imprez w tym roku, nie wolno jej 
przegapić.




	 W skład oferty wchodzą:

- Telebim LED P4 najnowszej generacji o wymiarach 6m x 4m, wraz z konstrukcją pozwalającą na 

podwieszenie go do wysokości 6m (dolna krawędź >2m od ziemi)

- Obsługę wykupienia licencji na wskazane mecze od TVP, która jest posiadaczem wszystkich 

praw do transmisji na terenie Polski

- Zapewnienie stabilnego źródła sygnału o jakości HD

- Nagłośnienie do 1 000 osób

- Płotki lekkie wyznaczające Strefę Kibica

- Oświetlenie techniczne


	 Możemy również zapewnić:

- Scenę o wymiarach 6m x 8m lub większą, na potrzeby 

występów artystycznych

- Konferansjera-animatora prowadzącego animacje na 

godzinę przed meczem oraz w trakcie przerwy

- Trybuny dla dowolnej ilości osób

- Artystów oraz zespoły artystyczne które zaprezentują się przed meczem lub pomiędzy 

meczami, wypełniając czas wolny

- Ochronę Strefy Kibica w zakresie ustalonym ze Zlecającym organizację




Nasze realizacje



	 Pierwsze mecze polskiej reprezentacji, które możemy pokazywać na telebimie odbywają się 
14, 19 oraz 23 czerwca. Kolejnymi meczami które wzbudzą największe emocje i na które na 
pewno czekali będą kibice to mecze półfinałowe i finały Mistrzostw Europy.


	 Koszt obsługi uzależniony będzie od ilości zakontraktowanych transmisji meczów oraz od 
zakresu obsługi. Dlatego bardzo prosimy o spotkanie na którym omówimy zakres realizacji, 
kalkulację kosztów będziemy mogli przedstawić po przedstawieniu wszystkich oczekiwań.


Zapraszamy do kontaktu - Firma Usługowa JARO Jarosław Jacewicz

tel. 501 593 648     jacewicz.jaroslaw@gmail.com
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