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OFERTA KONCERTOWA 
OFERTA ORGANIZACJI KONCERTÓW W KLUBIE TROPS 

Zajmujemy się fachową i profesjonalną organizacją koncertów – w zależności od projektu udostępniamy lokal 
wraz z wyposażeniem bądź też wspomagamy organizację wydarzenia.. Koncert w klubie Trops to gwarancja 

doskonałej zabawy oraz niezwykłej atmosfery! 

 

MIEJSCE 
Akademickie Centrum Kultury TROPS – miejsce z prawie 40-letnią tradycją, po 4 letnim remoncie 
klub otwarty ponownie w październiku 2013. Lokal położony w centrum Poznania, tuż obok Ronda 
Rataje, co gwarantuje doskonały dojazd jak i co ważne – powrót do domu po imprezie. Organizowane 
są tutaj przeróżne wydarzenia: koncerty, przeglądy kapel, slajdowiska, gale, szkolenia, bale czy 
imprezy. Dzięki niezwykle uniwersalnemu  zaprojektowaniu lokalu oraz kilku nowoczesnych 
innowacjach, klub dostosować można do każdego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.  

 

ATUTY KLUBU 
- duża powierzchnia wraz z obszernym parkietem  
- stała scena, wyposażona w podstawowe nagłośnienie oraz oświetlenie 
- zamykana garderoba na zapleczu sceny 
- młody i sprawdzony zespół pracowników  
- możliwość organizacji koncertów kameralnych jak i dużych festiwali  
- selekcjoner oraz ochrona gwarantująca pełne bezpieczeństwo uczestników wydarzenia 
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W CENIE 
- wynajem klubu (klub na wyłączność – goście wpuszczani na podstawie biletów, zaproszeń lub listy 
przygotowanej przez organizatora)  
- obsługa barmańska, szatni, selekcja oraz ochrona,  
- wyposażenie techniczne klubu do dyspozycji organizatora 
- dostęp do garderoby  
- możliwość wcześniejszego montażu technicznego jak i prób scenicznych 

TECHNIKA 
Na stanie klubu, do wykorzystania przez organizatora znajdują się: 
- nagłośnienie frontowe o mocy 1400W + głośnik basowy 450W 
- odsłuchy sceniczne 4x280W (Behringer EUROLIVE B212B) 
- 12-kanałowy mikser  
- 4x mikrofon bezprzewodowy (konferansjerski) 
- 10 reflektorów PAR 64  
- oświetlenie dyskotekowe (sufit LED, lasery i inne) 

INFORMACJE 
- w zakresie doposażenia technicznego koncertów współpracujemy z firmą ArtSound 
- ilość osób na koncercie:  
* ustawienie stolikowe – 60 os.  
* ustawienie teatralne – 160 os.  
* ustawienie standardowe (loże, stoliki w układzie imprezowym, wolny parkiet pod sceną) -  500 os.  
- wsparcie promocji koncertu, możliwość dystrybucji biletów/zaproszeń również w lokalu 

 

KONTAKT 
Marcin Dobrzański – manager klubu 
Tel. +48 793485583 | mar.dobrzanski@gmail.com  
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