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QUI SOM

Empresa d’Il·luminació i Sonorització per a tot tipus d’esdeveniments

Després de 25 anys d’experiència dins del sector de l’audiovisual,
decidim crear la marca FASE 3 a l’any 2014.

Treballem amb equips propis, mantenint-nos sempre a la avantguarda en
equipament tècnic i processament de producció; apunt per entrar en els
riders tècnics més exigents.

Confiem en la nostra marca; i la demostració està en els resultats
obtinguts durant les llargues relacions amb els nostres clients oferint els
nostres serveis.



QUE FEM

FASE 3 desenvolupa la seva activitat dins del sector d’oci i entreteniment.

Cobrim des de la planificació i disseny de l’esdeveniment fins l’execució
tècnica del mateix. La principal activitat es el subministrament d’equip de
So, Il·luminació i Vídeo que compta amb personal tècnic professional.

Desenvolupem actes amb la cura, delicadesa i elegància d’un
esdeveniment corporatiu, exigint el potencial que requereix un concert
de gran format.



ESDEVENIMENTS



PETIT FORMAT

FORMAT MITJÀ

GRAN FORMAT

Des de el parlament en petit comitè per a un públic reduït.
Aforament: 0 – 500 pax.

A la realització d’un concert per la plaça del poble.
Aforament: 500 – 3.000 pax.

Fins a l’espectacle de llum i so a una rambla o pavelló.
Aforament: 3.000 – 12.000 pax.



ESPECTACLES



CONCERT

CORPORATIU

DESFILADA, TEATRE

Equips exigents per a un mercat punter on l’audiovisual
forma part de l’espectacle.

Pulcritud, delicadesa i cura dels petits detalls; Reflexa la
nostra forma de treballar.

Novetats, elegància i originalitat. Coordinació màxima
per a la realització d’un esdeveniment únic.



EQUIPAMENTS



SO

IL·LUMINACIÓ

VIDEO

Equips amb rendiments excel·lents, alts nivells de SPL.
Equips de PA, Monitoratge, control de so.

Projectors de llum Spot, Wash & Beam.
Il·luminació mòbil, estàtica, FX, control.

Projecció d’imatges en alta resolució.
Pantalles LED, Televisors, Retroprojecció i Pantalla de
cinema.



COMUNICACIÓ



TREBALLS

CLIENTS

• FESTES MAJORS
• CONCERTS
• CORPORATIUS
• DESFILADA DE MODA
• PARLAMENTS
• FIRES
• STANDS
• ACTES ESPORTIUS

• FESTIVALS
• LLOGUER
• ESDEVENIMENTS PRIVATS
• CASAMENTS
• DISCOTEQUES
• DISCOMOBILS
• TEATRE
• PRESENTACIONS



CONTACTE

Fase3Production@gmail.com

Fb.com/Fase3Production

@Discotecat_Fase3

Fase3Production.com

637 718 909 – 607 825 356
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