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Tapahtumakalusteet

Videotuotannot ja mediapalvelut



 

Esitystekniikan ammattilainen
ÄÄNITEKNIIKKA

Meillä on resurssia toteuttaa useita samanaikaisia tapahtumia. 
Olemme mukana vuosittain sadoissa tapahtumissa 
äänitekniikan toimittajana. 

VALOTEKNIIKKA

Olipa kyseessä sitten konsertin tai gaalan show -valaistus tai 
kuvattava keskustelutilaisuus, meiltä löytyy osaaminen ja 
oikeat laitteet valaistuksen tekemiseen

RAKENTEET JA ESIINTYMISLAVAT

Festivaalilavat, mobiililavat, muotinäytösten cat walkit, meiltä 
onnistuu kaikki. Meiltä löytyy laaja valikoima trussirakenteita, 
nostimia ja monen muotoista ja -kokoista lavaa

SCREENIT JA NÄYTÖT

Näyttöjä meillä on kymmenittäin 50” - 86” välillä ja siitä 
suuremmat pinnat teemme led screeneillä. Valikoimastamme 
löytyy satoja neliöitä erilaisia led screenejä



 

Tapahtumakalusteet
Saatte meiltä tapahtumakalusteet paikalle aseteltuna. Teemme 
myös monipuolisesti somistusta ja meillä on valmiita paketteja 
luotuna eri teemojen mukaan. 

Suomi Areenaan voisimme toimittaa esimerkiksi valmiiksi 
kalustetut järjestö- / kumppaniteltat torille, tai kalustaa katsomot 
sekä telttatapahtumissa, että ulkotiloissa.

Tarjoaisimme mielellämme myös lavojen somistusta.

Valikoimastamme löytyy:

- Pöydät, tuolit, sohvat, somisteet, matot ja tekstiilit
- Ulkokalusteet, messupaketit, muut tapahtumakalusteet
- pikateltat ja telttatarvikkeet
- Glow kalusteet ja -baaritiskit, valaisimet, lamppuketjut
- Viherkasvit, somistelaatikot ja ruukut



 

Videotuotanto ja mediapalvelut
Teemme vuosittain satoja streamattuja tapahtumia ja 
hybriditapahtumia. Meillä on osaamista laadukkaan 
streamauksen ja livelähetyksen tekemiseen.

Meille striimauspalvelu on enemmän kuin vain livelähetys, se on 
elämys. Osallistava kokemus, jonka tunnelma välittyy niin paikan 
päällä yleisölle, kuin verkon toisella puolella oleville. Striimaus voi 
olla ikimuistoinen juhlatilaisuus, konsertti, monipuolinen 
seminaari tai vaikka yhteisöllenne luotu visuaalisesti näyttävä 
tapahtuma. Lisäksi teille jää livelähetyksestä tallenne, joka 
mahdollistaa sen jakamisen eteenpäin sekä katsojan palaamisen 
tallenteen ääreen silloin kun heille sopii.

Myös mainosvideot ja yritysvideot kuuluvat palveluumme. 
Voimme tuottaa tapahtumasta markkinointia varten 
esittelyvideon ja tapahtuman jälkeen after movien.

Teemme myös ilmakuvausta Totutusta poikkeava kuvakulma on 
hyvä lisämauste yritys- ja mainosvideoihin ja aftermoviessa se 
antaa hienon kokonaiskuvan tapahtuman puitteista.
Lennämme kaikkialla, missä se on säännösten puitteissa 
mahdollista. 
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