


Todos têm um grande amor, o nosso é realizar o seu evento 
com excelência.
Pontualidade, responsabilidade, elegância, bom gosto e 
profissionalismo nos ajudam a cumprir com a nossa missão que 
é entregar muito mais que equipamentos, nós entregamos 
“momentos inesquecíveis”. Sua festa será para sempre 
lembrada!

Revoluzsom



Estrutura Torres Laterais

4 aparelhos de 

iluminação

máquina de fumaça

Som

DJ Profissional

Telão de fundo

Combo Indicado 

para até 100 

pessoas

Adicional: Pista Paris



Estrutura em Trave Pequena (3,4m largura)

4 aparelhos de 

iluminação

máquina de fumaça

Som

DJ Profissional

Combo Indicado 

para até 100 

pessoas



Estrutura em Trave Média (5m largura)

6 aparelhos de iluminação

máquina de fumaça

Som

DJ Profissional

Televisor 46 polegadas

Indicado Até 150 pessoas



Estrutura em Trave com tela central 130 pol

4 aparelhos de 

iluminação

máquina de fumaça

Som

DJ

Combo Indicado 

para até 250 

pessoas



Estrutura em Trave Grande (6m largura)

11 aparelhos de iluminação

máquina de fumaça

Som

DJ

2 Televisores

Indicado para até 250 pessoas



Estrutura em X com cantos retos
12 Aparelhos de Iluminação
Globos
máquina de fumaça
Som
DJ Profissional
Vários tamanhos, indicado para eventos acima de 150 pessoas



5

12 Aparelhos de Iluminação
Globos Espelhados
máquina de fumaça
Som
DJ Profissional
Telão / Projetor
2 Televisores de Pista
Estrutura em vários tamanhos, indicado para 
eventos acima de 150 pessoas

Estrutura em X com cantos arredondados (36m2 de área)



Estrutura em X com cantos Arredondados
12 Aparelhos de Iluminação
Globos Espelhados
máquina de fumaça
Som
DJ Profissional
Telão / Projetor
2 Televisores de Pista
Estrutura em vários tamanhos, indicado para eventos 
acima de 150 pessoas



Estrutura X Centro Redondo

12 Aparelhos Iluminação

4 Televisores

Som

DJ Profissional

Telão

Pista de Led

Estrutura indicada para eventos 

acima de 200 pessoas



Estrutura  Espelhada
12 Aparelhos de Iluminação

Céu de Globos

4 Televisores

Telão

Som

DJ Profissional

Estrutura indicada para 

eventos acima de 200 pessoas



Estrutura  Espelhada, mais fotos.





Estrutura Espelhada

Televisores/telões

Iluminação arquitetural

Pimbins



Painel Led
Efeitos, fotos e vídeos



Painel Led / Pista / Som e 

Iluminação
Efeitos, fotos e vídeos



Painel Led
Efeitos, fotos e vídeos



Pista de Led

Infinity



Pista Paris

Festão/Varal de Luz
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Luminárias de Vime



Pista Paris

Festão

Passarela e Altar (Paris) Cerimônia



Cerimônias

Iluminação Festão

Iluminação Passarela

Iluminação do 

Arco e Festão



Iluminação de passarelas e passarela paris

Iluminação em x

Iluminação micro lâmpadas



Iluminação Cênica e Arquitetural

Iluminação para aconchego e sofisticação

Cortinas de micro lâmpadas formatos gigantes



Iluminação externa



Iluminação Cênica/Arquitetural
Interna ou externa.



Iluminação 

Cênica/Arquitetural
Interna ou externa.



Iluminação 

Cênica/Arquitetural
Interna ou externa.



Iluminação Pimbim



Iluminação Pimbim



Iluminação Cênica/Arquitetural

Iluminação Pimbim

Régua com 6.

(1 Régua = 6 mesas ou 6 pontos)



Iluminação Cênica/Arquitetural

Iluminação Pimbim

Régua com 6 (6 mesas ou 6 

pontos).



Iluminação Cênica/Arquitetural



DJ

Um DJ profissional faz toda a diferença seja na cerimônia 

seja na festa.

A música certa na hora certa cria um clima que só se sente 

quando um DJ profissional está tocando.

E assim são os eventos da Revoluzsom, somente trabalhamos 

com DJ’s Profissionais, garantindo pista cheia a festa toda.



O repertório é vasto e variado, adequado ao que os clientes 

desejam e sempre na garantia de uma festa muito animada.

Para acertar sempre, conversamos com os clientes para 

entender o clima que desejam para cada momento do 

evento. Falamos sobre o tempo que mais curtiram músicas, o 

perfil dos convidados, sugerimos o que fica bom e também 

falamos sobre o que não é tão bom e colocamos todos os 

estilos musicais à disposição, tais como dance/eletrônica, 

pop/rock nacional, pop/rock internacional, funk novos e 

antigos, pagode, sertanejo, funknejo, axé novos e antigos, 

anos 60/70/80/90/2000, reggaeton, entre outros.



Som, DJ e Frete

Todos os pacotes contemplam som para o 

número de pessoas previsto para o evento.

Repertório a escolha dos noivos.

Utilizamos Electro Voice, Antera e Yamaha.

Também incluso DJ Profissional.

Não cobramos frete.



Letreiro Luminoso Love

1,10 altura

2m largura

1,10 altura

2,5m largura

Outros Serviços



Outros Serviços

- Mixagem de pout pourri (dança dos noivos e/ou padrinhos).

- Tunel do tempo “em vídeo” com fotos e/ou filmes (Em vídeo e não ppt)

- Fotos gigantes fixadas em box truss, que decoram o ambiente



Opiniões de nossos clientes



Opiniões de nossos clientes



Opiniões de nossos clientes



Opiniões de nossos clientes



Opiniões de nossos clientes




