


Vizyon & Misyon:

Şirketimiz, festival, konser, defile, tanıtım, kongre-bayi toplantısı ve 
her türlü özel organizasyonlarda günün teknolojisine en uygun 
teknik donanım ve profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir.

Her türlü teknik hizmeti sağlayabilecek ekipman 
kapasitesine ve deneyimli kadroya sahip olan DEMO;
Kalite ve güvene önem veren, 

Kendini her daim geliştirmeye açık kadrosuyla hizmette güler 
yüzlü olma ilkesini benimsemiş,

Teknolojik gelişmelere paralel olarak sektöre sunulan yeni ürünleri 
takip eden, ithal eden ve müşterisinin kurum ve kimliğine uygun 
projeler üreten, tasarlayan ve bunu en doğru biçimde uygulamayı 
hedef edinen,

Distribütörlük ve temsilcilikleri sayesinde piyasa içindeki aktif 
konumunu koruyan,

Sektördeki 10 yıllık deneyimini sizlerin çözüm ortağı olma 
yolunda sürdüren bir firmadır.



 Müşteri memnuniyeti
 Takım ruhu
 Kaliteden ödün vermemek
 Güler yüzlü olmak
 Sorunlara her zaman alternatif çözümler üretebilmek
 Tutarlı davranmak ve ayrıntıları gözden kaçırmamak
 Müşteriyle birlikte düşünmek ve hareket etmek
 Yüksek performansla, uygun maliyetle hizmet vermek

İLKELERİMİZ



Teknik Hizmetlerimiz:

 Ses Sistemi

 Işık Sistemi

 Sahne Sistemleri (Mobil ve Demonte)

 Truss Sistemleri

 Led Ekran

 Projeksiyon

 Protokol Tribünü

 Jenaratör

Hizmetlerimiz…



Kültür & Sanat Organizasyonları: 

Festival, fuar, sergi, defile ve diğer sanatsal 
etkinliklerde teknik, lojistik, koordinasyon ve ekip 
hizmetlerini etkinliğinize değer katmak adına, 
kaliteli güvenilir ve prestijli bir şekilde sizlere 
sunuyoruz 

Kurumsal Organizasyonlar: 

Firmanızın tanıtım ve reklam çalışmalarında, 
sponsorluk çalışmaları ve aktivitelerinde, 
Bayii toplantıları, ürün lansmanları, kurumsal 
kimlik çalışmalarında ve marka olma yolunda 
kısacası firmanızla ilgili ihtiyaç duyduğunuz her 
alanda sizin yanınızdayız. 

Siz isteyin, Biz gerçekleştirelim



Diğer Hizmetlerimiz: 

 Reklam ve tanıtım çalışmaları 
 Web sayfası ve Grafik tasarım 
 Dijital baskı ve matbaa hizmetleri 
 Fuar stantları 
 Host-Hostes temini 
 VIP araç temini ve transfer hizmetleri 
 Animasyon ve Dans ekibi 
 Havai fişek gösterileri
 Süsleme Hizmetleri

Sizin ihtiyacınız olan hizmet yanı başınızda…



KONSER GÖRÜNTÜLERİ



HAVAİ FİŞEK-LASER-IŞIK GÖSTERİLERİ



ANİMASYON GÖSTERİLERİ



GÜVENLİK…

Açılışlar

Düğün&Davet

Road Show

Uluslararası 
Etkinlikler

Film-Gala-TV

Seminer&Kongre

Fuarlar

İmza Günleri

Spor 
Müsabakaları

V I P

Konserler

YANINIZDAYIZ…



TEKNİK...



Balon Evi

İçinde balonların bulunduğu 3-8 yaş 
grubuna hitap eden 8-10 kişinin aynı 
anda oynayabileceği çocukların iyi vakit 
geçirecekleri eğlenceli bir aktivite. 3m 
x3m

Top Havuzu

3-6 yaş grubuna hitap eden 8-10 kişinin aynı anda 
oynayabileceği çocuklar için eğlenceli bir ortamı 
olan bir oyun alanı 4m x 4m x 0.5m

Zıp Zıp

6-12 yaş grubuna hitap eden 8-10 kişinin 
aynı  anda oynayabileceği eğlenceli şişme 
oyun evi. 3m x 3m x 4m



ŞİŞME OYUN PARKURLARI

Rodeo

Vahşi Batı konseptli şişme çit, kaktüs ve kovboy figürüyle 
geniş şişme zemin maksimum düzeyde güvenlik 
sağlar.Çılgın boğanın üzerinde en uzun süre kalabilmek için 
konsantrasyon, güç ve denge yeteneklerinizi sergileyin.
Programlanabilir zorluk dereceleri sayesinde eşit şartlarda 
bir yarışma veya joystick ile tamamen serbest bir oynanım. 
6m x 5m x 2.7m

Surf Simulator

Dev dalgalarla boğuşmaya hazır mısınız? Bir damla su ile 
temas etmeden ve tamamen güvenli koşullarda surf 
yapabileceksiniz artık!

Bilgisayar kontrollü elektronik kontrol paneli tarafından 
hareket ettirilen gerçek surf tahtası ve 5m çapındaki geniş 
şişme yatak sayesinde tüm katılımcıların eşit koşullarda 
yarışmaları sağlanabilir.Eğlencenin yanı sıra, gerek ürün, 
gerekse marka tanıtım aktiviteleri için ideal.

Bungee Run 

Belinize bağlı esnek bir ip ile rakibinizden önce şişme 
kulvarın ucuna ulaşarak cırt cırtlı yastıkçığı ortadaki 
bantın en ileri noktasına yapıştırmaya çalışıyorsunuz.
Kolay gibi gözükse de, esnek bir ipe bağlı olduğunu 
unutanlar kendilerini kısa bir süre sonra başlangıç 
noktasında bulabilirler.Ne kadar hızlı koşarsanız o 
kadar güçlü geri çekileceksiniz. 10.6m x 3.6m x 3.6



ANİMASYON

• PALYAÇO
• KOSTÜMLÜ KARAKTER
• YÜZ BOYAMA
• SOSİS BALONCU
• ŞİŞME DEV PALYAÇO
• PANDOMİM 
• JONGLÖR           
• TAHTA BACAK      
• İLLÜZYONİST
• ATEŞBAZ
• ÇOCUK ANİMAYON EKİBİ 
• FALCI 
• TAROT           
• NİYETÇİ 
• KARİKATÜRİST
• YER AKROBATI
• İP CAMBAZI

• KAĞIT HELVACI    
• YAYIK AYRAN
• ŞERBETÇİ
• MACUNCU
• HOROZ ŞEKERCİ 
• POPCORN
• PAMUK ŞEKERCİ
• KAHVECİ GÜZELİ
• HAŞLANMIŞ MISIR
• GÖZLEME
• MARAŞ DONDURMA
• KESTANECİ
• KUMPİRCİ
• DÜRÜMCÜ
• ELMA ŞEKERİ
• NARGİLE
• HAŞLANMIŞ MISIR

ANİMASYON YİYECEKLERİ



 TRT 1  :Laf Aramızda İsimli Program Teknik Organizasyonu

 İstanbul Teknik Üniversitesi: Mezuniyet Töreni & Bahar Şenlikleri

 Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş :Konser Şöleni ve Etkinlikleri

 Şile Belediyesi : Şile Ramazan Çadırı Etkinlikleri

 İstanbul Emniyet Teşkilatı: Sünnet Törenleri

 Metro Group Ikea : Yıldönümü Kutlamaları , Konser Şölenleri ve Sinema Günleri

 Şile Belediyesi Şile Bezi Festivali  : Dolapdere Big Gang- Muazzez Ersoy-Orient Expressions- Burak Kut
Volkan Konak- Murat Göğebakan- Mirkelam Konser Organizasyonları      

 Bahçelievler Belediyesi : Toplu Nikah & Toplu Sünnet Şölenleri&Konser Etkinlikleri

 Mersin Çağ Üniversitesi Bahar Şenlikleri : Hande Yener- Emre Aydın Konser Organizasyonu

 Elazığ Kültür Vakfı : Konser Şöleni

 Duhok Film Festivali

 Duhok Festivali

 Süleymaniye Maritaş Rezidance Açılışı

 Kral TV 

 Babaeski Belediyesi:Babaeski Tarım Festivali 

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI...


