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HAKKIMIZDA
PAN Sound and Light 1996’dan bu yana sektörün öncü teknik malzeme / ekipman kiralama hizmeti ve Ses - Işık - Görüntü Sistemleri ve hizmetleri veren bir
firmadır. Türkiye’nin her yerine hizmet sağlayan firmamız çok sayıda önemli referansıyla sağladığı müşteri memnuniyetini proje ve teknoloji destekleriyle
sürdürmektedir. Firma tamamen kendi bünyesinde sağladığı görsel ve teknik altyapı faaliyet alanlarında deneyimli ve dinamik ekip yapısıyla hizmet vermektedir.
VİZYON & MİSYON
PAN Sound and Light Türkiye'nin her yerinde yaygın, güvenilir, aynı kalitede Teknoloji hizmeti sunan, herkesin, her kesimin müşteri ve insan kaynağını en değerli
aktifi olarak kabul eden, deneyimli geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, evrensel, saygın, piyasa değeri yüksek
bir firma olmaktır.
Müşterilerin teknoloji ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayıp, en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunarak, yaygın servis, teslimat
kanalları ile geniş ürün hizmet yelpazesini Türkiye'nin her iline en hızlı ve en etkin şekilde ulaştırarak, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak
dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir firma olmaktır.
DANIŞMANLIK
Mühendis ve teknisyenleriyle Türkiye’nin her yerindeki kurum ve kuruluşlara Ses, Işık, Görüntü Sistemleri, Yapısal Kablolama, IT Hizmetlerini dünyayı takip eden
son teknolojiye hakim yenilikçi ekibiyle danışmanlık desteği vermektedir.
PROJE SATIN ALMA & SERVİS BAKIM HİZMETİ
PAN Sound and Light profesyonel mühendis ve teknisyenleriyle yaptığı keşif ile en iyi teknolojiyi en uygun bütçelerle hazırlamaktadır. Projeye özel olarak
ihtiyaçlara yönelik hazırlanan malzeme listesi ile sürecin her aşamasının özenle hazırlandığı hizmetleri montaj ve kurulum sonrasında verdiği projelerin türlerine
göre önerilen 6-12 aylık periyodik bakım ve kontrol hizmetleriyle de uzun vadeli ve sağlıklı olmalarını amaçlamaktadır.
KİRALAMA
Pan Sound and Light Fuar, Kongre, Konser, Defile, Tanıtım, Lansman, Konferans, Açılış, Düğün ve diğer tüm özel organizasyonlarda her türlü teknik hizmeti
bünyesinde bulunan geniş ekipman kapasitesi ve deneyimli kadrosu ile kaliteli hizmetler sunmaktadır.

SES SİSTEMİ KİRALAMA
Türkiye genelinde ve Avrupada bir çok ülkede geçerlilik arz eden Raider listemiz yenilikçi ve birebir takiple sizlere
sunmaktayız. Bugün yenilenen Dünya’dan her gün neredeyse yenilediğimiz ses sistemlerimizi sizlere iyi hizmet
verebilmek adına planlıyoruz. PAN Sound Light her türlü organizasyon için ses sistemi kiralama hizmeti vermektedir. Seçilecek ses sisteminin
doğru ve ortama uygun olması yapılacak organizasyonun eğlencesi için önem taşıdığı kadar bütçesi için de önem taşımaktadır. Oteller,
Kulüpler, Beach Kulüpler, Konferans Salonları, Belediyeler, Festivaller, Düğünler ve her türlü organizasyon için verilen ses kiralama sistemi
deneyimli ses mühendisleri ve teknisyenlerle birlikte planlanacak olup müşteri memnuniyeti için her türlü detay düşünülmektedir.
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IŞIK SİSTEMİ KİRALAMA
Birçok alanda kullandığımız ışık sistemlerimiz günümüz teknolojisine uygunluk ve yenilikçi ekipmanlarıyla PAN bu
anlamda inavasyon anlamında her zaman yenilikçi ekipmanlarıyla raider listesini yenilemiş ve birebir takiple
müşterilerine her zaman yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu anlamda Firmamızda bulunan Işık sistemlerimiz ve kontrol consollarımız yapacağınız
her organizasyonda sizlere sınırsız görsel sunum ve ambians için hizmet vermektedir. Sizlere destek verdiğimiz Konser, Düğün, Lansman,
Festival ve tüm diğer organizasyonlar için ışık sistemi kiralama hizmeti verilmektedir. Sınırsız renk ve gobo seçenekleriyle de geniş bir yelpazede
sunulan ışık sistemi kiralama hizmeti ışık şovlarından, logo yansıtmalarına, cephe ışık kaplamalarından (wallwasher technology) hem kiralama
hem de satın alım konusunda hizmet verilmektedir.
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SAHNE & PODYUM KİRALAMA
PAN olarak bünyemizde 2000m2 toplamda sahne mevcuttur. Farklı ebatlara sahnelerimizle yapacağınız
organizasyonlarda eksiksiz destek vermekteyiz. Dünya Standartı 2x1 olan sahnemizle büyük alanlara hükmede
biliyoruz. 1x1 poratif sahnemiz alan anlamında küçük olan yerlere tecih edebilirsiniz. Dans pisti olarak da geçen 1x1 modellerimizle oynama pisti
olmayan yerlerde sizlere oynama pisti yaratıyoruz. Fuar alanlarında özellikle kullandığımız karalaj sahnemiz, fuar alanı hariç birçok alanda da
kullanılabilmektedir. Podyum / Sahne, sistemlerimizi kullanabileceğiniz alanlar aşağıdaki gibidir. Düğün, Davet, Fuar, Kongre, Konser,
Mezuniyet, Defile ve diğer tüm organizasyon türleri için sunulabilen sahne & podyum kiralama hizmeti aynı zamanda projelere göre özel
tasarlanabilmekte ve üretilebilmektedir.
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TRUSS SİSTEMİ KİRALAMA
Yerli ve Avrupa üretim krom ya da siyah renkli trusslar ile proje türüne göre uygun teknik özelliklere sahip farklı
sistemleri ürün envanterinde bulunduran PAN Sound Light Türkiye’nin her yerine, her türlü organizasyon için
güvenilir hizmet vermektedir. Fuar, Konser, Festival, Düğün, Mezuniyet ve her türlü özel organizasyonda kullanılabilen truss sistemlerinde
PAN’ın en önem verdiği detaylardan birisi doğru saklama ve uygulama koşullarıyla deforme olmamış ürünleriyle hizmet vermektir. Truss
sistemlerimiz 30x30 dan başlayıp 52x52 projenin durumuna göre kullanılmaktadır. Truss sistemlerimiz 3mm ve 5mm kalınlıklardadır.
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LED EKRAN KİRALAMA
Led ekranlarımız indoor ve outodor olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İndoor ekranlarımızı kapalı alanlar Fuar, Kapalı
konser alanları, Kongreler, gibi yerlerde kullanmayı özen gösterilir. Outdoor Ekranlarımız dış alanda yapılacak
konser, meting, açılış, part, yanı sıra dış hava koşullarınada dayanıklıdır. Pan Sound Light olarak Türkiye’nin birçok ilinde Fuar, Konser, Gala,
Kongre, Açılış, Düğün, Festival ve diğer tüm özel organizasyonlarda kullanılabilecek led ekran kiralama hizmeti veren PAN geniş kartelası her
türlü isteği karşılayabilmektedir. Gerek kiralama gerekse satın alma projeleriyle sizlere son teknoloji ürünlerle hizmet veriyor.
• 50x100 Panel – 2mm (200m2) Indoor LED Ekran • 50x100 Panel – 3mm (180m2) Indoor LED Ekran
• 56x56 Panel – 4mm (24m2) Outdoor LED Ekran • 50x100 Panel – 5mm (12m2) Outdoor LED Ekran
• 12mm (12m2) Mobil LED Ekran
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VIDEO WALL KİRALAMA
Birden fazla ekranın birleşimiyle oluşturulan dev ekran tekniği olan videowall ekranlarda en önemli detay ekranların
et kalınlıklarıdır. PAN Sound and Light son teknoloji çerçevesiz ekranlarıyla hizmet vermektedir. Fuar, Festival,
Kongre, Konferans, Lansman ve diğer tüm organizasyonlar için görsel verilerin en doğru şekilde gösterimini sağlayan High Definition (HD), Full
High Definition (FullHD), Ultra High Definition (4K + 8K) çözünürlüklerde video wall ekranlar için kiralama ve satın alma hizmeti verilmektedir.
Video wall kurulumu sonrasında verilen eğitim, teknik hizmetler ve çeşitli destekler ile sorunsuz bir deneyim yaşanması amaçlanmaktadır.
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DOKUNMATİK EKRAN & TV KİRALAMA
Yönlendirme, bilgilendirme, reklam ya da projeye özel tasarlanan yazılımlar ve ürünleriniz

için kullanılan

dokunmatik özelliğe sahip, arzu edildiği takdirde bu özelliği pasif hale getirilebilen ekranlar dikey ya da yatay
olarak kullanılabilmekte ve proje kapsamında içeriği istendiği takdirde özel olarak tasarlanabilmektedir. Hastaneler, Oteller, Üniversiteler,
Alışveriş Merkezleri, Toplu Taşıma Durakları, Müze ve Sergi Alanları, Devlet Kurumları, Mağazalar gibi farklı kullanım alanlarına göre
müşterilerinize firmanızın ürünler veya firma tanıtımları için farklı niteliklere sahip ekran envanteri ile kiralama ve satın alım hizmetleri
verilmektedir. PAN Sound and Light Fuar, Kongre, Konferans, lansman ve diğer tüm organizasyonlar için uygun ekran kiralama hizmeti
vermektedir. Firma bünyesinde 32’’ ve 100’’ da farklı ebat ve özelliklerde birçok ekran seçeneği bulunmaktadır.
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REJİ SİSTEMİ KİRALAMA
Organizasyon, Seminer, Konferans, Kongre, Lansman, Düğün, Klip, Dizi, Sinema, Tanıtım Filmi ve diğer tüm özel
çekimler için High Definition (HD), Full High Definition (FullHD), Ultra High Definition (4K + 8K) çözünürlüğe sahip
kameralar ve profesyonel kameramanlar ile hizmet vermekte ve aynı zamanda montaj hizmeti de sağlanmaktadır. High Definition (HD) ve Ultra
High Definition (4K) çözünürlük seçenekleriyle hareketli çekimler için Drone ve Jimmy Jib kiralama hizmeti de verilmektedir. Reji, Kamera,
Jimmy Jib hizmetinin yanı sıra ışık, ses, prompter vb. geniş kartelaya sahip ekipmanlarıyla kapsamlı bir hizmet sunumu amaçlanmıştır.
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SİMULTANE/TOUR GUIDE KİRALAMA
Aynı anda 10.000 kişiye kadar çevirme yapabilme gururunu yaşıyoruz. Birinci sınıf simultane sistemlerimizle sizlere
türkiyenin bir çok ilinde ve yurtdışında destek veriyoruz. Simultane çeviri için son gelişmiş dijital teknik ekipmanlar
ve ses yalıtımlı çeviri kabinleri ile dijital veya analog IR kızılötesi kulaklıkların kiralanması hizmeti verilmektedir. PAN SOUND LIGHT gezi ve
tanıtım kulaklık sistemleri ile bir mekana bağlı kalmaksızın multiplaya çalışabilme özelliğine sahip alıcı – verici cihazların kulaklıklı mikrofonlar
aracılığı ile gürültü önleyici yapısıyla çift taraflı veya çok yönlü iletişim gerçekleştirebilen kulaklık hizmeti vermektedir. 100-150 metre aralığında
etki alanına sahip intercom cihazı kiralama hizmeti de veren PAN, çok kanallı özelliğe sahip cihazıyla aynı mekanda farklı grupların iletişim ve
sunumlarına olanak vermektedir.
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3D HOLOGRAM KİRALAMA
Gelişmekte olan dünya teknolojilerinin arasına giren 3D Hologram sistemi siz Türkiye’deki müşterilerimize firmamız
tarafından 40cm, 60cm, 100cm olarak 3 modelle Fuar, Avm, Kongre, Mağaza gibi birçok alanda kullanımına olanak
sağlıyor. Firmanızın gerekirse 3D Hologram şemasını da çıkarıp projelerinizi birçok alanda tamamlıyoruz. Fuar standı, Avm, Kongre, Fuar alanları
gibi birçok alanda kullanabileceğiniz ürünlerimiz 1 den fazla kurulumla ortalama 24m2 kadar yatay ve dikey Hologram görüntüsü alabiliyoruz.
M2 göre kurulumlarımız 2 ila 5 saat arasında değişmektedir.
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WATCHOUT SİSTEMİ KİRALAMA
Toplantılarda yapılan sunumları katılımcılar için daha ilgi çekici hale getirmek ve standart sahne-projeksiyon perdesi
görüntüsünden uzaklaşmak için projenin durumuna göre Yüksek çözünürlüklü 25.000ANS gibi projeksiyonlarla
veya 2.5MM Led ekran sistemleri kullanılmaktadır. Bu kullanım ile tek bir perde veya led ekran yüzeyinde oluşan görüntü alanları değil toplantı
salonunun tüm bir duvarı büyüklüğünde ve hatta 360 derece tüm odanın / salon çevresi büyüklüğünde görüntü alanları oluşturulmaktadır.
Böylelikle durağan fonlar yerine dinamik arka planlar kullanılarak, toplantılar katılımcılar açısından daha ilgi çekici hale gelmektedir. İlgi çekici
olmasının yanı sıra standart, baskılı bir görsel kullanımı yerine Watchout ile oluşturulmuş sahne görselleri kullanmak birçok ekstra avantaj daha
sağlamaktadır. Pan Sound and Light olarak watchout kiralama dünyada öncü olan ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla çalışıyoruz.
Kongre, Fuar, Konferans, Düğün gibi birçok alanda kullanabildiğim ekipmanlarımızı sizlerin işlerinede değer katıyoruz.
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SCAFF KİRALAMA
Pan Sound Light iskele sistemleri ile her çeşit tribün sahne, kamera kulesi, fuar standı, çeşitli organizasyon ve
yarışmalarda kullanılan platformları, ana temeli sistem kurabilirsiniz. Güçlü ve güvenilir yapısıyla Türkiye’deki
organizasyonlarda, Konser, Fuar, Kongre gibi birçok alanda yerini almaya başlayan Scaff sistemlerimiz kiralama da Türkiye’de tek firma olma
gururunu yaşıyor bu hizmeti sizlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplamda 20.000 m2 Scaffa sahip olmamız Organizasyonlarınız’
da Fuar Alanlarında’ Kongreleriniz’ de İnşaat (İskele görevi) Sektöründe, bizi birçok alanda sizlerle buluşturmaya teşvik ediyor. Ayrıca Firmamız
Projelendirme kısmında da 3D çizim, Satın alma ve uygulama alanında da sizlerle beraber çalışmaktadır.
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BACKLINE KİRALAMA
Backline kiralama hizmetleri müzik etkinliklerinde sahne alan orkestra ve müzisyenlerin kullandıkları sahne üstü
olarak da adlandırılan, Pan Sound and Light bünyesinde de bulunan birçok farklı müzik enstrümanı, elektro gitar,
bas gitar, akustik gitar, piyano, klavye, tuşlu çalgılar, elektro gitar amfisi, bas gitar amfisi, akustik gitar amfisi, akustik davul vb. ekipmanlardan
oluşmaktadır. Türkiye genelinde hizmet veren backline firmamız Türkiye’nin her yerine backline kiralama hizmeti sağlamaktadır. Her sene
yenilediğimiz backline listemiz Türkiye’ nin önde gelen orkestra şefleri ve müzisyenleri isteklerine göre ve dünya Raider listesine göre
yenilenmektedir. Bu anlamda eksiksiz ve mutsuz bir sahne performansı olayını ortadan tamamen kaldırmaktayız. Bizim ilk hedefimiz sahnedeki
müzisyen dostlarımızı mutlu etmektir ki onların enerjisi de seyirciye yansımadır.
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ÇADIR SİSTEMİ KİRALAMA
Çadır sistemlerimiz Hİ-TECH, KUBBELİ, DÜĞÜN, çadırı gibi birçok alanda kullanabileceğimiz endüstriyel
çadırlardır. Fuar alanları, Düğün, Kongreler, Törenler, Açılış Organizasyonları ve diğer birçok organizasyon için düz
ve şeffaf branda kaplama seçenekleriyle büyük, alüminyum konstrüksiyona sahip uluslararası standartlara sahip. Çadırlarımız TÜV belgeli Alman
menşeili ürünler kullanılmaktadır. ISO 9001 kalite belgesi, 1421 gerilme direnci ISO belgesi, B1 Avrupa Alev Yürütmez belgesi, ISO 2411
yapışma belgesine sahiptir.
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TRİBÜN KİRALAMA
Tribünler; açık ya da kapalı alanlarda kullanılmak üzere yerleştirilen organizasyon için ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere
tasarımlanan uygulamalardır. Her türlü fuar, defile, spor müsabakası, tören, konser, düğün, davet gibi birçok
organizasyon için tribün kiralama işi yapıyoruz. Üstelik istediğiniz ölçüyü siz belirleyebiliyor ya da seçebiliyorsunuz. Tribünler iki çeşit
bulunmaktadır. Portatif tribünler ve teleskopik tribünler. Portatif olan tribünler adından da anlaşıldığı üzere portatif bir şekilde istenilen tüm
alanlara monte edilerek uygulama sağlanmaktadır. Teleskopik tribünler ise; genel olarak spor salonlarında uygulama yapılan tribün çeşidi
arasında yer alır. İç içe geçerek oluşturulan platformlar şeklinde monte edilen tribün şeklindedir.
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BAKIM ONARIM
Bakım onarım adına Tamir, Kurulum, Revize, + Ek ekipman konusunda destek vermekteyiz. Bünyesinde bulunan
Mühendis ve teknisyenlerle sorunsuz ve ilk gün alınmış gibi uzun sürede kullanım garantisi veren firmamız PAN
olarak, TSE standartlarında çalışan firmamızda, bütün Profesyonel Ses, Işık ve Görüntü sistemleriniz bakım onarımı yapılır. Tamir Bakım
Onarımda sizlere Mixer+ Dijital mixer, Amfi, subwoofer, hoparlör, line array, mikrofon, sahne ışıklandırma, 230beam, 230 beamR7, Ovalites
Pearl2010, MA3 ışık masaları yanı sıra Led Ekran, sahne ekipmanları bakım-onarımı desteği vermekteyiz Cihazlarınız servisimize girdiği andan
itibaren tekrar kullanımınıza en iyi şekilde sunulması için cihazınıza yapılacak işlemler teknik servis laboratuvarımızda planlanır. Yapılan
incelemeler ve testler sonucu arızası uzman teknik ekibimiz tarafından tespit edilir ve onarım işlemleri başlar. Onarımı tamamlanan cihazın
sağlayabileceği en iyi performans test edilir. Tüm testleri tamamlanan cihazınızın genel bakımları gerçekleştirildikten sonra tekrar hizmetinize
sunulur. PAN, Ayrıca bizlere ulaştırılması mümkün olamayan ve tespit edemediğiniz sorunlar için yerinde servis hizmetimiz ile arızalı sisteminizin
elektrik-elektronik arızaları sistemin bulunduğu yerde uzman teknik ekibimiz tarafından tespit edilerek yapılması gereken müdahaleleri sistemin
bulunduğu yerde gerçekleştirebilmekteyiz. Sizleri en hızlı ve ekonomik şekilde sonuca ulaştırmaktayız.
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REFERANSLARIMIZ
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SOUND LIGHT VISUAL
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