NABÍDKA LETNÍHO KINA DO VAŠÍ OBCE
Nabízíme vám nový projekt letního kina na klíč. Co vám přinese?






Skvělé zpestření kulturního života ve vaší obci
Lze realizovat kdekoliv (u obecních hostinců, fotbalových hřišť,…)
K létu patří letní kino a my vám je nabízíme za velmi příznivé ceny
Objednejte si i vy letní kino do vaší obce
Po obrovském zájmu letního kina z minulého roku se nám již nyní plní
kalendář tohoto roku!
 Objednávejte na: info@kinojede.cz nebo 733 797 048

Níže si prohlédněte naši nabídku formátů a velikostí projekce.

CO VÁM KINOJEDE MŮŽE NABÍDNOUT?










Zajištění letního kina na klíč
Projekce 4 x 3 m, 8 x 6 m, 5 x 3,2 m, 10 x 6 m
Výběr z více než 2000 filmů
Kvalitní projekce, zpětná
Ozvučení systémem NEXO
Zajištění autorských práv (práva k filmu, Osa, Intergram)
Obvyklá návštěvnost 500 - 1500 lidí
Doporučujeme vstupné zdarma
Doporučený počet projekcí 4-6 za léto (červen – srpen)

LETNÍ KINO 4 X 3 M






Letní kino o rozměru 4 X 3 m
Zpětná projekce
Profi ozvučení RCF/NEXO sound systém
Vhodné pro menší prostory, menší obce
Cena zahrnuje autorské práva k filmu, osa, intergram, technika,
práce techniku, …
 Doprava 50 km od Frýdku-Místku ZDARMA
Vy zajistíte pouze prostor, sezení a přípojku 230V do 50m od místa
projekce.

LETNÍ KINO 5 X 3,2 M






Letní kino o rozměru 5 X 3,2 m
Zpětná projekce
Profi ozvučení RCF/NEXO sound systém
Vhodné pro středně velké prostory
Cena zahrnuje autorské práva k filmu, osa, intergram, technika,
práce techniku, …
 Doprava 50 km od Frýdku-Místku ZDARMA
Vy zajistíte pouze prostor, sezení a přípojku 230V do 50m od místa
projekce.

LETNÍ KINO 8 X 6 M






Letní kino o rozměru 8 X 6 m
Přední projekce
Profi ozvučení RCF/NEXO sound systém
Vhodné pro velké města, fotbalové hřiště,…
Cena zahrnuje autorské práva k filmu, osa, intergram, technika,
práce techniku, …
 Doprava 50 km od Frýdku-Místku ZDARMA
Vy zajistíte pouze prostor, sezení a přípojku 230V do 50m od místa
projekce.

LETNÍ KINO 10 X 6 M






Letní kino o rozměru 10 X 6 m
Přední projekce
Profi ozvučení RCF/NEXO sound systém
Vhodné pro velké města, fotbalové hřiště,…
Cena zahrnuje autorské práva k filmu, osa, intergram, technika,
práce techniku, …
 Doprava 50 km od Frýdku-Místku ZDARMA
Vy zajistíte pouze prostor, sezení a přípojku 230V do 50m od místa
projekce.

KONTAKTY
Objednávky:

Fakturační adresa:

Jaroslav Faldyna
Love production s.r.o.
Tel: 733 797 048; 597 431 888 739 49 Metylovice 595
E-mail: info@kinojede.cz
IČ: 02763052, DIČ:CZ02763052
Účet: 115-3321170207/0100 (KB)
Jednatel: Kamil Rudolf

