FNT
Fényfejlesztés
2. ütem módosítás
Készítette:

László Tamás
AC Studio & Live

Tímár László
AC Studio & Live

BUDAPEST, 2018

1

Módosítási terv
Az előző évben megszavazott, a pályázat első körében megvásárolt Chauvet Rogue R2X robotlámpák
februárban érkeztek meg. Azóta elég sok tapasztalat gyűlt össze velük kapcsolatban, és nagyon jól
beváltak, az előzetes elvárásainkat többszörösen felülmúlták.
Jelenleg a régebbi XS250 típusú lámpáinkkal használjuk együtt őket. A régi lámpák az újakkal
szemben minden tulajdonságukban alulmaradnak, ezért nem tudunk látványos effekteket létrehozni
az együttes használatukkal. Hosszú távú célunk, hogy a terem látványtechnikája egységes
eszközökből épüljön fel. Ehhez arra lenne szükségünk, hogy a legutóbb vásárolt fajtájú (spot)
lámpából több azonos típusú legyen.
A fentiek miatt döntöttünk úgy, hogy az eredetileg beírt wash fajtájú lámpák helyett az első fázisban
vásárolt lámpából szeretnénk további négy darabot, így el tudnánk érni, hogy nyolc egyforma
eszközünk legyen a terem színpad felőli oldalán. A jelenleg ott található régi lámpákkal pedig a
tánctérről – az elmúlt egy évben – kiesett eszközöket tudnánk pótolni, és megvalósítani, hogy a
tánctéren is ideális számú lámpa lehessen.

Költségvetés
Megnevezés
Chauvet Professional Rogue R2X
Szükséges kiegészítők

db
4

Nettó ár/db
Bruttó ár/gr
613 385 Ft
3 115 996 Ft
375 673 Ft
477 150 Ft

Összesen:

3 593 101 Ft

Partneri kedvezmény

-325 540 Ft

Összesen kedvezménnyel:

-413 436 Ft

3 179 665 Ft

- Szükséges kiegészítők Chauvet Data Stream 4 DMX Splitter
Safety
Kampóbilincs
DMX kábel
Konténer
Kiegészítők összesen:

1
4
8
6
2

24 803 Ft
1 339 Ft
5 800 Ft
6 519 Ft
130 000 Ft

31 500 Ft
6 802 Ft
58 928 Ft
49 675 Ft
330 200 Ft
477 150 Ft

A költségeket tekintve így normál kiskereskedelmi árakon 200 ezer forinttal olcsóbban tudnánk
beszerezni a szükséges eszközöket az eredeti, tavalyi tervezetünkkel szemben. Ellenben a sokéves
partneri kapcsolatainknak köszönhetően további 10%-kal olcsóbban meg tudjuk vásárolni a
lámpákat, így összességében közel 600 ezer forintot tudunk megtakarítani.
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