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TEVÉKENYSÉG ISMERTETŐ 

Kedves Barátunk/VIP Partnerünk! 

Köszönöm, hogy bizalmat szavazott a Szimpatech Showtechnikának! Az alábbiakban 

olvashatja, hogy mivel foglalkozunk, mit vállalunk, mit biztosítunk, és mit kérünk Önöktől, 

hogy a rendezvény az utolsó apró részletig sikeresen tudjon lebonyolódni. 

ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE  

A rendezvénytechnikai iparág különösen időszakos. A bulik zöme pénteken és szombaton van, 

május és szeptember között. Azaz mindössze 40 napra jut az éves rendezvények 80 százaléka. 

Ezért minden árajánlatunk érvényessége 15 naptári nap, az email elküldésétől számítva eddig 

tudjuk tartani az abban szereplő összeget. Ha ez idő alatt nem történik meg a szerződés 

aláírása és nem érkezik meg a foglaló, újra kell számolnunk, mert jó eséllyel további kérések 

érkeztek ugyanarra az időszakra és ugyanarra az eszközparkra. A foglaló szerepe pontosan az, 

hogy bebiztosítsa az időpontot, az eszközöket és a szakembereket. 

MÓDOSÍTÁSOK ,  VÁLTOZÁSOK A RENDEZVÉNY ELŐTT  

Kisebb módosítások természetesen minden további nélkül, rugalmasan megtörténhetnek. 

Ezektől azonban meg kell különböztetni azokat, amelyek változást jelentenek 

szállítóeszközökben, technikában, munkaerőben vagy időbeosztásban. Ezek ugyanis – főleg 

főszezonban – hetekre, szélsőséges esetben hónapokra előre le vannak tervezve és foglalva. 

Emiatt 15 naptári napon belül nem tudunk biztonsággal vállalni módosítást. Ha tényleg nincs 

más mód, és jelentős változásokat kell alkalmazni, megoldjuk, de fel fogjuk hívni a figyelmet a 

lehetséges csúszásra, költségnövekedésre vagy más rizikótényezőkre. Ha a megrendelő úgy 

dönt, hogy vállalja ennek kockázatát és felelősségét, mindent megteszünk, hogy 
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minimalizáljuk a negatív események esélyét, de biztosítékot nem tudunk vállalni azok 

elkerülésére. 

MOLINÓK ,  ZÁSZLÓK ,  MINDEN ,  AMIT MAGASRA KELL FELAKASZTANI  

Ha a keret vagy a színpadfedés egyszer felment, jó eséllyel nem jól le a rendezvény végéig. 

Főleg ha led fal, színpad, más aluépítmény található alatta. Így minden molinót, táblát, zászlót, 

függönyt, vagy más tárgyat, amit fel kell akasztani, az építés előtt kérünk a helyszínre hozni 

pontos tervvel a helyéről. A következők mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy bármit is fel 

tudjunk akasztani: 

 egy-egy tárgy tömege ne legyen nagyobb 5 kg-nál, az összes felakasztandó össztömeg 

maximum 50 kg lehet 

 legyen éghetetlen vagy szabványos égésgátló anyaggal érvényesen dokumentálva 

kezelt 

 európai szabványnak megfelelő, biztonságos és előkészített akasztási lehetőségekkel 

rendelkezzen 

A spárga, táblába fúrt lyuk, és hasonló házi megoldások nem jöhetnek szóba, mert az alatta 

sétáló fellépők, szervezők és más munkatársak életét veszélyeztetik, ezt pedig nem 

engedhetjük semmilyen körülmények között!  

A keret vagy fedés felemelése után csak megfelelő engedéllyel rendelkező ipari alpinista 

bevonásával tudunk bármit akasztani, ami ugyan elvben megoldható, de nagyon költséges és 

nagyon nehéz gyors határidővel megvalósítani, így inkább javasoljuk, hogy az emelés előtt 

történjen meg minden ilyen művelet. 
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MEGBÍZHATÓ ,  HOZZÁÉRTŐ ,  ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ  SZAKEMBER ÁLTAL 

BEKÖTÖTT ÁRAMELLÁTÁS  

Ha áram van, minden van. Ha az árammal gondok vannak, mindennel gondok lesznek. 

Szélsőséges esetekben a rendezvény minőségén kívül még a rendezvénytechnikai 

eszközökben is komoly károk keletkeznek. Bár minden erősáramú rendszerünk tartalmaz 

védelmet, vannak olyan körülmények, ahol ezek már nem segíthetnek.  

Egy rendezvény felfokozott tempójában előfordulhat, hogy a helyszínen nagyon gyorsan 

változnak az áramellátási körülmények. Például egyszer csak megjelenik egy büfékocsi, 

észrevétlenül rádugja magát a technikával közös áramforrásra, majd az aszimmetrikus 

terhelés feszültségesést vagy növekedést okoz valamelyik ágon. Vagy csak az ELMÜ által 

kiküldött szakember siet, és simán rosszul köti be a fő elosztó szekrényt, szélsőséges esetben 

hétszámjegyű károkat okozva a berendezésinkben, még szélsőségesebb esetben, 

emberéletben.  

Ezért a megrendelővel mindig olyan szerződést kötünk, amely biztosítja, hogy nem fog ilyen 

eset előfordulni. Ehhez megfelelő erősáramú bekötés és tervezés szükséges. A legfontosabb 

szabályaink: 

1. A Szimpatech Showtechnika nem rendelkezik engedéllyel ahhoz, hogy áramkiépítést 

végezzen harmadik fél számára, ezért csak a saját eszközeinek ellátását tudja 

biztosítani.  

2. Szimpatech tulajdonú elosztó szekrényről csak rendezvénytechnika üzemelhet. Sem 

rendezvény előtt, sem közben nem áll módunkban áramot külső fél részére 

szolgáltatni, mert azonnal veszélybe kerülhet a mi saját áramellátásunk. 

3. A Szimpatech Showtechnika nem csatlakozik olyan szekrényre, amelyről bárki más 

áramot vételez. 

4. Párás, esős, viharos körülmények között a Szimpatech Showtechnika azonnal 

áramtalanít és leállítja a rendezvényt. Emberélet nem kerülhet veszélybe azért, hogy a 
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műsor folytatódjon. Ilyen esetekben semmilyen kártérítési kérést nem tudunk 

kiszolgálni: ha le kell állni, akkor le kell állni. 

5. A rendezvénytechnikai berendezések számára közvetlenül a színpad mellé, esőtől 

tökéletesen védve kérjük az áramvételezési lehetőséget biztosítani. Ha beázást, párát, 

egyéb érintésvédelmi kockázatot látunk, nem tudjuk bekapcsolni a berendezéseket. 

6. Helyszíni villanyszerelői ügyelet: szükséges folyamatos ügyelet olyan szakembertől, aki 

azonnal tudja, mit hol kell felkapcsolni, lekapcsolni, kihúzni, ha bármi gond van! Ne 

álljon le azért a műsor 30 percre, mert a helyi áramellátást ismerő szakembert külső 

helyszínről kell behívni. 

ÉTKEZTETÉS ,  KÁVÉ ,  MELLÉKHELYISÉGEK  

Egy-egy építés meghaladhatja az egy teljes napot, és még tovább nyúlhat, ha a munkatársaink 

ide-oda utazgatnak enni. Ez az időbeli tervezést, a pontos készenlétet, és - fontosabb, mint azt 

gondolnánk - a később üzemeltető munkatársak hangulatát is jelentősen befolyásolja, hogy 

mit, milyen körülmények között esznek, isznak, hol és milyen állapotban van a mellékhelyiség, 

zuhanyzó.  

Rendezvényeken jellemzően többe is kerül az étkezés, mint máskor, de nem szeretnénk a 

miatt árat emelni, hogy kigazdálkodjuk a fizetéseken felül. Ezért kérjük a szervezőt, hogy 

valamelyik vendéglátóssal megállapodva biztosítsa az étkezéseket, amiből a napközbeni 

legyen meleg.  

Ha ez semmiképpen nem megoldható, akkor mi gondoskodunk ételről, viszont ez megnöveli 

a szolgáltatási díjat.  A rendezvény alatt még fontosabb a szervezett étkeztetés, mert ott 

különösen feszes az ütemterv, könnyen előfordulhat, hogy a technikai állást el sem tudja 

hagyni a munkatárs. Ilyenkor oda kérjük szépen az ételt, egy előre megbeszélt időpontban. Ha 

erre sincs mód, akkor egy plusz munkatársat rendelünk ki arra, hogy a kezelőszemélyzet 

részére a kávét, ételt, ásványvizet intézze, szállítsa. Az építés alatt ez okozhat gondot, hiszen 

olyankor még nem szokott kint lenni a vendéglátós, de tervezéssel ez is megoldható.  
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Az üzemeltető személyzet hangulatát sokkal jobban befolyásolja az étkezés minősége és 

elérhetősége, mint azt a megrendelő vagy a munkáltató gondolná. A keverőpultok mögött álló 

munkatársak egyszerre szakik és művészek, a hangulatuk a fellépőkéhez hasonlóan 

visszatükröződik a hangzáson és a látványon is. 

Egésznapos rendezvény esetén az étkeztetés 1 meleg és 2 hideg étkezést jelent, amit a 

technikai álláshoz kérünk biztosítani. 

SZÁLLÁS  

Budapesti székhelyünktől 50 km-nél nagyobb távolság esetén kérnénk az üzemeltető 

személyzet részére a rendezvény helyszínéhez közel (gyalog maximum 15 percre) szállást 

biztosítani. Ha ez nem lehetséges, foglalunk szállást, de ez kérjük szépen hozzászámolni a 

rendezvénytechnikai szolgáltatás díjához. 

A szállás legyen késő éjszaka is elérhető, legyen benne a magyar szabványú csatlakozóknak 

megfelelő áramellátás éjjel-nappal. A szállás elfoglalása lehetőleg az építés elején történjen, 

hogy ne okozzon gondot, ha az az éjszakába nyúlik. 

SZIMPATECHES RIGOLYÁK  

Tudatában vagyunk annak, hogy a szerződésünk részletesebb és kukacoskodóbb az átlag 

magyar szolgáltatónál, de mi 

1. számos szempontból nem vagyunk átlagosak; :) 

2. egy oldalas szerződéssel kezdtük, és az évek alatt minden egyes pont egy-egy menet 

közben kiderült akadály vagy hibázási lehetőség tisztázása; 

3. minél részletesebben leírjuk a feltételeket, annál kisebb a félreértés miatti 

nézeteltérés esélye; 

4. úgy szeretnénk elindítani és fenntartani az együttműködést, hogy hosszú évekig tudjon 

harmonikusan működni; 
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MINDENKÉPPEN FOGJUK MÉG KERESNI A KÖVETKEZŐK ÜGYÉBEN : 

Rendezvényének projekt menedzsere a következő fontos adatokat fogja Önnel leegyeztetni: 

1. Helyi műszaki személyzet elérhetősége 

2. Műsor, fellépők, helyszín paraméterei 

3. Bejárás időpontja, résztvevők 

4. Építéshez és bontáshoz kapcsolódó határidők 

Budapest, 2016. május 24. 

Üdvözlettel, 

 

  

 ügyvezető igazgató  


