
Maailmanluokan äänentoistoa liikuntatapahtumiin 

Olemme tehneet voimistelutapahtumien äänentoistoa vuo-
desta 2011 lähtien, jonka aikana olemme tehneet useita kil-
pailuja, näytöksiä ja kahdet voimistelupäivät. Teemme voi-
mistelupäivien äänentoiston myös vuonna 2016.  
 
Tämän lisäksi olemme muutaman vuoden ajan tehneet Olarin 
Voimistelijoiden tapahtumissa äänentoistoa, joista suurin  
tapahtuma oli maaliskuussa 2016 järjestetty Challenge Cup/
World Cup -kilpailu. 
 
Toimintavarmaan järjestelmään olemme panostaneet enti- 
sestään kehittämällä digitaalisen musiikinsoittojärjestelmän. 
Tämän ansiosta musiikit toistuvat varmasti eivätkä katkea 
kesken. Näin saadaan toteutettua maailmanluokan äänentois-
to eri tapahtumiin, jossa sekä kilpailijat että yleisö nauttivat 
voimistelusta. 
 
Vakioasiakkaisiin kuuluu muun muassa Olarin Voimistelijat, jonka toiminnanjohtaja Linda Bergström kertoo näin:  
Olarin Voimistelijat on käyttänyt Christian Valtasen äänentoisto- ja srtiimauspalveluita. Voimme lämpimästi suo- 
sitella Christianin joustavaa ja ammattimaista toimintaa.

World Cup -tapahtuman äänentoistossa 20.3.2016.

Tarjoamme tapahtumien äänentoistoon kahta vaihtoehtoa: 

1. Äänentoistolaitteet paikalle asennettuna,
tilaajan järjestämä henkilö käyttää niitä.

Sisältää:
- 2 kaiutinta
- tupla CD-soittimen
- langattoman mikin
- langallisen mikin 
- käyttökoulutuksen päivän aluksi

2. Äänentoistolaitteet paikalle asennet-
tuna, myös musiikkien soitto meiltä.

Sisältää:
- 2 kaiutinta
- tupla CD-soittimen
- langattoman mikin
- langallisen mikin 
 
Lisäpalveluna musiikin soitto tauoille sekä 
palkintojen jakoon/marsseihin sopivat mu-
siikit+kansallislaulut 200 € +alv

Lisähinnasta molempiin: 
Lisäkaiuttimet (sivu/takakatsomot) 100 €/kpl
Subwoofer (matalaäänikaiutin) 100 €/kpl 
Langaton mikki 100 €/kpl 
Langallinen mikki 50 €/kpl 
Musiikinsoitto tietokoneelta 50 € 
Valot alkaen 100 €  
 

alk. 890+alv / päivä

alk. 550+alv /päivä

Yhteystiedot:
Tapahtumavideo.com / Arvotuotanto Ky 
Puh: 045-1106118 
info@tapahtumavideo.com

TEE TARJOUSPYYNTÖ TÄSTÄ!

mailto:info%40tapahtumavideo.com?subject=%C3%84%C3%A4nentoiston%20tarjouspyynt%C3%B6
http://www.tapahtumavideo.com/tilaa-aanentoisto/


Videokuvausta yli 130 tapahtuman kokemuksella  
näytöksiin ja kilpailuihin.

Olemme tehneet vuodesta 2010 lähtien videointia eri urheilu-
lajien kilpailuista ja näytöksistä. Eniten kokemusta on kertynyt 
voimistelusta, cheerleadingistä, taitoluistelusta ja sählystä. 
 
Kokemusta on kertynyt muun muassa sm-kilpailuista/pm-kil-
pailuista ja kesällä olen lähdössä kolmansiin olympialaisiini 
tekemään valokuvia ja videoita. 
 
Perustuote on dvd, jota myymme paikan päällä sekä netissä 
urheilijoille ja heidän vanhemmilleen. Vuoden 2015 aikana 
otimme käyttöön myös digitaalisen videotuotteen, jota ihmiset 
voivat katsoa netistä tietokoneen ja kännykän/tabletin kautta. 
Syksyllä teimme myös ensimmäisen striimauksen internetiin 
Espoo Cup -voimistelukilpailuista.

Vakioasiakkaisiin kuuluu muun muassa Vihti-Gym, jonka puheen-
johtaja Anne Kempas kertoo näin:  
 
Suosittelen mielelläni Christian Valtasta liikuntatapahtumien 
videokuvauksiin ja äänentoistohommiin. Olemme tutustuneet 
urheilun puolella harrastukseni puitteissa. Toimin Liikuntaseura 
Vihti-Gymin puheenjohtajana ja olemme käyttäneet Christian 
Valtasta paljon kuvaajana järjestämissämme suurissa kisoissa ja 
tapahtumissa. Taltiointi on aina tehty toivomusten mukaisesti ja 
työn laatu on ollut laadukasta. DVD:t ovat tulleet nopeasti kotiin 
toimitettuina. Christian Valtanen on myös laajentanut palvelu-
aan äänentoiston puolelle ja vuokrasi viime näytöksessä seuralle 
laitteet sekä hoiti musiikin soiton ammattimaisesti.

Cheerleadingin Ruotsinmestaruuskilpailut 2012.

Alueellinen Voimisteluliiton Show. 

DVD-tallenne:
-usein ilmainen järjestäjille tapahtumi-
en koosta riippuen 
-toimitamme tuotteet suoraan asiak-
kaille tai sovittaessa seuran toimistolle 
kerralla 
-vaihtoehtona myös kiinteä hinta+ 
dvd-kohtainen hinta kopioista
-peruskansi on läpinäkyvä, josta näkyy 
dvd:n printtaus 
-sopimuksesta hieno musta kansi, jossa 
kuvat, otsikot ja esiintyjälistat takana 

Digitaalinen videoversio: 
-katsottavissa netissä sekä mobiililait-
teilla
-nopeampi toimitus ja parempi yhteen-
sopivuus kuin dvd:ssä

KYSY MYÖS ÄÄNENTOISTO-
LAITTEISTOA TAI KOKO PA-
KETTIA.

Striimaus: 
-1 kameralla alkaen 800+alv /päivä
-usealla kameralla alkaen 1500+alv /päivä 
-seura voi kerätä mainoksia yms. joilla striimauskulut 
voidaan kattaa
-lähetyksissä voidaan näyttää video/valokuvamainoksia 
tauoilla ja alussa/lopussa 
 
Lisäpalvelut: 
-nimikyltit joukkueille 
-hidastukset

Yhteystiedot:
Tapahtumavideo.com / Arvotuotanto Ky 
Puh: 045-1106118 
info@tapahtumavideo.com

TEE VIDEOKUVAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ TÄSTÄ!
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