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Konferental
Spokojna głowa przy organizacji eventu
Kompleksową oprawą multimedialną imprez i konferencji
zajmujemy się od 2010 roku. Zorganizowaliśmy już ponad
3000 wydarzeń. Dobrze wiemy, jak dla każdego Klienta
ważna jest pewność, że nad przygotowaniami czuwa zespół
sprawdzonych profesjonalistów. Właśnie dlatego
na każdym etapie współpracy mogą Państwo liczyć na naszą
niezawodność i elastyczność. Naszym zadaniem jest
sprawić, aby Klient mógł zająć się swoimi gośćmi
i merytoryczną stroną projektu, podczas gdy my dbamy
o dopięcie wszystkich pozostałych elementów na ostatni
guzik.

Dlaczego Klienci
lubią z nami pracować?
Mogą traktować nas jak partnera, który doradzi
najlepsze rozwiązania i pomoże wybrać optymalne
opcje w zależności od charakteru imprezy, lokalizacji
i innych istotnych czynników.
Wiedzą, że do obsługi organizowanych wydarzeń
zatrudniamy doświadczonych pracowników,
na których profesjonalizmie można w pełni polegać.
Znają nasze podejście do pracy i doceniają
elastyczność oraz umiejętność szybkiego reagowania,
które są szczególnie cenne w przypadku dużych
lub nietypowych realizacji.
Zamiast stresować się przygotowaniami do eventu
mogą z zaufaniem oczekiwać doskonałych rezultatów
organizacyjnych, świetnej atmosfery i zadowolonych
gości.

Usługi świadczone przez firmę
Konferental oceniamy bardzo dobrze
i jesteśmy z nich w pełni zadowoleni.
Zawsze możemy liczyć nie tylko na
wysoki standard, ale także na szybkość
reakcji i elastyczność w działaniu.
ANNA WOŹNIAK | SPECJALISTA DS. EVENTÓW
UNION INVESTMENT TFI SA

Kompleksowa organizacja
i oprawa multimedialna imprez
Opracowanie scenariusza, realizacja wizji,
nagłośnienia i oświetlenia, tłumaczenia
symultaniczne, systemy do głosowania,
scenografia.

Warto wiedzieć
Konferental „grał” z Orkiestrą

Firma KONFERENTAL pomagała w organizacji koncertów,
które przyczyniły się do zbiórki funduszy w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2017 r. Cieszymy
się, że nasz sprzęt „grał” razem z Orkiestrą i życzymy
świetnych wyników także w kolejnych latach!

Konferental na Mistrzostwach
Europy w piłce nożnej 2016
Kiedy Polacy wstrzymywali oddech podczas świetnego
meczu Polska-Portugalia, w naszej firmie cieszyliśmy się
podwójnie, wiedząc, że nasz firmowy sprzęt do tłumaczeń
symultanicznych właśnie w tych wzruszających chwilach
pracuje w polskiej strefie prasowej w Le Baule.
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i życzymy polskiej
reprezentacji wspaniałej formy i wielu sukcesów także
podczas kolejnych edycji Mistrzostw.

Firma Konferental jest dla nas zaufanym
i pewnym partnerem przy organizacji
konferencji prasowych. Dziękuję
za Państwa profesjonalizm, niezwykłą
rzetelność i zaangażowanie często
wykraczające nawet poza ustalony
zakres współpracy.
MAGDALENA OSTROWSKA | EKSPERT DS. RELACJI Z MEDIAMI
BANK BGŻ BNP PARIBAS

Współpracuję z firmą Konferental
od roku 2013 przy realizacji konwentów
i wydarzeń dla marek Calzedonia
i Intimissimi. Podczas pracy nad każdym
wydarzeniem pracownicy tej firmy dali
się poznać jako niezwykle profesjonalni
oraz godni zaufania, dbający
o wszystkie detale.
MARCIN WIŚNIEWSKI | RELATIONSHIP MANAGER
CALZ POLSKA SP. Z O.O.

Wizja
Zapewniamy profesjonalną realizację wizji w czasie
eventów, gal, konferencji, szkoleń i prezentacji. Dzięki
naszym rozwiązaniom Państwa wydarzenia nabiorą
wyjątkowego charakteru.

Oferujemy m.in.:
ekrany plazmowe / LCD / LED
ekrany bezszwowe
ekrany diodowe
ekrany projekcyjne
projektory
miksery wideo

Dostarczamy wysokiej klasy miksery wideo oraz
komputery wykorzystujące profesjonalne oprogramowanie realizacyjne.

Ekrany plazmowe
/ LCD / LED 42”- 80”
Ekrany plazmowe/LCD/LED dostarczamy w komplecie
z estetycznymi statywami ze stali nierdzewnej
umożliwiającymi ustawienie ich w dowolnym miejscu.

Ekrany bezszwowe

Monitory bezszwowe firmy NEC to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na budowę ścian wizyjnych przystosowanych
do wyświetlania obrazów o wysokich rozdzielczościach. Rozwiązanie to polega na łączeniu monitorów 46” nieposiadających
ramek charakterystycznych dla zwykłych ekranów. Monitory można łączyć w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb.
Zestawy 2x1 i 3x1 idealnie sprawdzają się przy prezentacji materiałów reklamowych i sponsorskich. Natomiast 2x2, 3x3, 4x4
i większe często wykorzystywane są podczas konferencji, targów oraz eventów rozrywkowych jako centralny element scenografii,
będąc jednocześnie nośnikiem prezentacji, filmów lub obrazu z kamer.
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Ściany zbudowane z monitorów bezszwowych wyglądają bardzo estetycznie i robią duże wrażenie na odbiorcach.

Dźwięk
Oferujemy najwyższej jakości sprzęt nagłaśniający oraz
zaangażowanie wykwalifikowanej kadry akustyków
i realizatorów dźwięku.
Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza techniczna
pozwalają nam dobrać odpowiednie zestawy nagłośnieniowe, zgodnie z wymaganiami Klienta oraz warunkami
panującymi w miejscu realizacji.

Oferujemy m.in.:
wynajem nagłośnienia
nagłośnienie wydarzeń biznesowych
(konferencje, gale, szkolenia, itp.)
nagłośnienie imprez rozrywkowych
i plenerowych (imprezy firmowe, koncerty,
przyjęcia)

Światło
Odpowiednio dobrane oświetlenie tworzy niepowtarzalny
klimat wydarzenia. Gra kolorów, podkreślenie wybranych
elementów scenografii, zaznaczenie kontrastu światłem
i cieniem – to wszystko sprawia, że wydarzenie staje się
wyjątkowym spektaklem.
Dysponujemy szeroką gamą profesjonalnego oświetlenia
konferencyjno-eventowego i chętnie doradzimy Państwu
taką konfigurację sprzętu, która sprawi, że Państwa impreza
zyska wyjątkową oprawę i zapadnie w pamięć zaproszonym
gościom.

Oferujemy m.in.:
urządzenia inteligentne
typu „ruchome głowy"

światła żarowe
typu PC oraz Profile

światła w technologii LED – Ledbary,
PARy, naświetlacze architektoniczne

sterowniki i stoły obsługujące
protokoły DMX do sterowania
światłami

Tłumaczenia
Tłumaczenia symultaniczne to najczęściej wykorzystywana
forma obsługi językowej konferencji, wielojęzycznych
kongresów, seminariów oraz szkoleń z udziałem
zagranicznych gości.
Aby je zrealizować, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt
oraz profesjonalna obsługa językowa i techniczna.
Tłumaczenie w zakresie jednej wersji językowej
wykonywane jest przez dwóch tłumaczy pracujących
w dźwiękoszczelnej kabinie. Uczestnicy, wyposażeni
w odbiorniki i zestawy słuchawkowe, słuchają prelegentów
w wybranym przez siebie języku.
Naszym klientom oferujemy pełen zakres tłumaczeń
na terenie całego kraju. Zapewniamy sprzęt do tłumaczeń
symultanicznych. Współpracujemy z doświadczonymi
tłumaczami z wieloletnim stażem.

Oferujemy m.in.:
symultaniczne systemy stacjonarne
(klasyczny system kabinowy)
symultaniczne systemy przenośne
(infoporty wraz z mikrofonem-nadajnikiem)
tłumaczenia konsekutywne i „szeptane”
pisemne tłumaczenia dokumentów

Głosowania
System do głosowania jest skutecznym sposobem zapewnienia interakcji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami spotkania.
Głosowanie to dodatkowa atrakcja dla uczestników. Dzięki możliwości interakcji goście chętniej angażują się w przebieg
spotkania.
Dzięki wyposażeniu uczestników w bezprzewodowe piloty, mogą oni odpowiadać w czasie rzeczywistym na pytania zadawane
przez moderatora. System zbiera, przetwarza i wyświetla odpowiedzi w formie przejrzystych wykresów lub danych liczbowych,
dając natychmiastową możliwość oceny i skomentowania wyników przez prowadzącego. Wyniki głosowania są archiwizowane,
co stwarza możliwość ich późniejszego wykorzystania.
Kolejne zastosowanie to głosowania podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych oraz innych ważnych spotkań
biznesowych i szkoleń. System umożliwia precyzyjne zebranie i podsumowanie głosów oraz nadanie poszczególnym głosom
różnej wagi.

Twój zaufany partner
Każde zamówienie traktujemy indywidualnie.
Gwarantujemy profesjonalne wyposażenie i obsługę nie
tylko dużych imprez, ale także mniejszych spotkań
służbowych i prywatnych.
Podejmujemy się zadań dotyczących oprawy
multimedialnej i obsługi technicznej wydarzenia, jak też
kompleksowej organizacji eventu od etapu pomysłu
i scenariusza, poprzez realizację, do rozliczenia
planowanych efektów.
Pracujemy nie tylko z Klientami końcowymi, ale także
z ośrodkami konferencyjnymi, hotelami, agencjami
eventowymi i PR, które chciałyby część zadań zlecić
solidnemu partnerowi-podwykonawcy.

W ramach dotychczasowej współpracy
z Konferentalem zorganizowaliśmy już
kilka bardzo ważnych dla nas eventów
o dużej skali, na których gościliśmy
zarówno naszych partnerów
biznesowych i klientów, jak również
dziennikarzy. Polecam firmę Konferental
jako sprawdzonego i niezawodnego
partnera, któremu można zaufać.

MAGDALENA BOROWIEC | COMMUNICATION MANAGER
WHITE STAR REAL ESTATE

Oferujemy m.in.:
kompleksowe doradztwo
z zakresu organizacji eventów i konferencji
realizację eventu od A do Z
(od pomysłu i scenariusza do realizacji)
obsługę wizerunkową
i medialną wybranych wydarzeń

Więcej na www.konferental.pl/o-nas/zaufali-nam

Jestem bardzo zadowolony
ze współpracy z firmą Konferental
i szczerze polecam Państwu ich usługi.
Zyskacie doświadczonego
i niezawodnego partnera. Całemu
zespołowi firmy Konferental dziękuję
za dotychczasową współpracę i życzę
kolejnych sukcesów.
DARIUSZ DOŁOWY | VENUE EVENTS MANAGER
DOM HANDLOWY MYSIA 3, WARSZAWA

Kompleksowa
organizacja konferencji
Organizacja imprez wiąże się z ogromnym stresem i nawałem pracy. Dzięki bogatemu doświadczeniu i licznym kontaktom
biznesowym pomożemy Państwu w organizacji każdego eventu. Doskonale wiemy co zaproponować, do kogo zadzwonić i gdzie
szukać oszczędności.
Zajmiemy się logistyką i wszystkimi szczegółami: od zaplanowania scenariusza imprezy i atrakcji, przez
znalezienie odpowiedniego obiektu, zapewnienie
doskonałego sprzętu multimedialnego z profesjonalną
obsługą, najlepszej jakości podwykonawców i cateringu, aż
po osobisty nadzór i koordynację w czasie trwania
wydarzenia.

Służymy pomocą
m.in. w zakresie:
opracowania scenariusza konferencji
projektowania, druku, rozesłania zaproszeń
przygotowania materiałów konferencyjnych
(identyfikatorów, skryptów, długopisów,
materiałów promocyjnych, itp.)
kontaktów z prelegentami, tłumaczami,
konferansjerami
wyszukania odpowiedniego miejsca
zaprojektowania scenografii
wyboru cateringu
rejestracji gości (możliwość projektowania
systemu pod konkretne zapotrzebowanie)
obsługi konferencyjnej i technicznej
wyboru i wypożyczenia odpowiedniego
sprzętu oraz zamówienia odpowiednich
aplikacji komputerowych
transportu gości i materiałów
organizacji oraz animacji imprez
i bankietów pokonferencyjnych
wyboru atrakcji dla uczestników konferencji

Jak zorganizować
dobry event?
Organizując wydarzenie dla partnerów biznesowych,
pracowników, czy dziennikarzy, chcemy, aby goście
nie tylko czuli się na nim komfortowo, ale także,
by zapamiętali je w wyjątkowy sposób. Na co zwrócić
uwagę, aby osiągnąć taki efekt?
Pokusiliśmy się o stworzenie krótkiej listy, która może w tym
pomóc.

Cel ma dyktować środki
czyli: dopasuj scenariusz, atrakcje i oprawę
multimedialną do kultury Twojej firmy, specyfiki
grupy docelowej i celów, jakie chcesz zrealizować
dzięki organizacji wydarzenia.

Nie oszczędzaj na jakości
czyli: korzystaj ze sprawdzonych podwykonawców
i postaw na wysoką jakość ludzi oraz sprzętu
multimedialnego.

Diabeł tkwi w szczegółach
czyli: śledź nowe trendy i staraj się zaskoczyć gości
czymś niebanalnym.

Dobre przygotowanie
podstawą udanej improwizacji
czyli: bądź dobrze przygotowany, a później...
reaguj dynamicznie i zachowaj stoicki spokój
w obliczu zmian.

Artykuł w pełnej formie ukazał się w styczniu 2017 r. w serwisie www.wprost.pl

Zapraszamy do współpracy:

tel. 22 428 21 24
kom. 601 94 44 05
kom. 784 39 87 44
e-mail: kontakt@konferental.pl
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Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 106 b
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