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PROPOSTA 

 

A Amazing Eventos é uma empresa especializada em produções 
audiovisuais (sonorização, iluminação para pista de dança, 
iluminação cênica, projeção mapeada, painel de LED, DJ e VJ) para 
eventos sociais e corporativos. 
 

Fundada em 2005, a Amazing Eventos conta com uma grande 
infraestrutura de equipamentos de primeira linha e uma equipe de 
profissionais especializados, treinados e inteiramente 
comprometidos para fazer o EVENTO! 
 

Com mais de 2.700 eventos já realizados nesses 16 anos de história, 
vivendo cada um como único e sonhando junto com os nossos 
clientes, adquirimos muita experiência e estamos também sempre 
em busca de novas tecnologias e tendências para tornar o seu 
evento inesquecível. 
 

 
 

SONORIZAÇÃO 
 

Com consoles digitais e com caixas das melhores marcas do 
mercado, garantimos um sistema de áudio perfeito para seu evento! 
 

Trabalhamos com caixas compactas de alta pressão sonora, que 
proporcionam um clima animado e ao mesmo tempo agradável para 
os convidados que querem conversar.  
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- 4 Caixas de som QSC K12 ou Yamaha DRX12 (4.000 watts RMS).  
- 2 Caixas de sub grave Attack Versa 118A (2.000 watts RMS).  
- 6 Caixas de som ambiente JBL. 
- 1 Caixa de retorno para o DJ. 
- 1 Controladora de midi DDJ SX1 Pioneer.  
- 1 Macbook Pro retina i7. 
- 1 Console Yamaha ou Soundcraft com 6 canais. 
- 1 Microfone sem fio Shure SM 58 Beta. 
- 1 Microfone com fio Shure SM 58 (back up). 
- 1 Main Power. 
- 1 Pro Power Modulo Disjuntor. 
- Cabeamento de áudio blindado. 
- 1 House mix do DJ com acabamento preto. 

 

 
 

DJ 
 

- 1 DJ da Amazing Eventos. 
 

Com um grande conhecimento musical em todos os estilos e com 
repertório totalmente personalizado para cada evento e sempre 
observando a reação dos convidados, o DJ mixa áudio e vídeo ao 
vivo, criando uma trilha adequada para o perfil do público. 
 

Um grande diferencial que temos é que não tocamos apenas as 
músicas originais. Temos várias versões remix e editadas que 
produzimos e que dão uma roupagem mais moderna e dançante 
para as músicas! 
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ILUMINAÇÃO PARA PISTA DE DANÇA 
 

Criamos na pista de dança um ambiente com um visual envolvente. 
O iluminador, sempre em sintonia com o DJ e com a banda, cria as 
cenas de luz acompanhando o ritmo da música. 
 

- 4 Moving Head Beam 7R com lâmpada Phillips. 
- 4 Par LED Quadriled fullcolor de 15 watts RGBW.  
- 1 Console DMX. 
- 1 Spliter DMX. 
- 1 Máquina de fumaça. 
- 1 Técnico de iluminação. 
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Valor = R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 
 
 

Forma de Pagamento: a combinar, através de depósitos ou 
boletos ou com cartão de crédito através do aplicativo Mercado Pago.  
 
Para fechar o contrato não exigimos sinal. Você pode pagar tudo 
perto da festa, se preferir. 
Também é possível parcelar em quantas vezes você achar melhor 
até 10 dias antes do evento. 
Outra opção para o pagamento, é parcelar em até 12 vezes após a 
data da festa com o cartão de crédito, através do aplicativo Mercado 
Pago. Nessa opção tem juros que vão variar dependendo da 
quantidade de parcelas. 
 
 
A prestação dos serviços é por um período de 8 horas de festa.  
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