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ESTRUTURA DE BOATE MINAS AO LUAR



logia

O termo tecnologia vem do grego "tekhne" que
 signfica "técnica, arte, ofício" juntamente com  o 

sufixo "logia" que significa "estudo".



HISTÓRIA

1995

Nasce a Tecno Produções,
atendendo eventos (estrutura
de boate) de pequeno porte.

1998

Além de eventos de pequeno porte
(estrutura de boate) começa a 
atender eventos de médio porte.

20132000 Começa a atender também 
eventos de médio porte voltados 
para Show´s/Bandas.

2007

Atendendo a exigência do mercado, investe 

ainda mais em equipamentos com alta 

qualidade sonora (PA de grife FZ Áudio) e 

vários aparelhos para iluminação em LED 

de alto brilho e baixo consumo.

Começa a atender eventos de grande porte 
voltados para Show´s/Bandas para diversos 
públicos e se fortalece no mercado pela 
qualidade e  comprometimento na execução 
dos eventos de seus clientes.

2016

Para atender um mercado
cada vez mais competitivo,
investe em uma grande 
quantidade de equipamentos
de iluminação de ultima 
geração.



Disponibilizamos equipamentos modernos e 

compactos de sonorização (Sistema K-Array), 

projeção e TV para palestras, reuniões,

 congressos, casamentos e outros.

PALESTRAS / APRESENTAÇÕES

SERVIÇOS



ESTRUTURA DE BOATE

SERVIÇOS

Oferecemos várias estruturas box truss Q25 e Q30

e equipamentos de sonorização e iluminação 

de ponta que podem ser adequados ao espaço, 

criando um ambiente ideal e dando ainda mais 

brilho ao seu evento. 



ILUMINAÇÃO CÊNICA

SERVIÇOS

A iluminação cênica valoriza a decoração da festa, 

proporcionando um ambiente fino e inesquecível.

Cada espaço exige o equipamento ideal (foco, 

temperatura, cor e intensidade) e para isso 

disponibilizamos vários modelos para atender 

a sua necessidade.
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SHOW´S

SERVIÇOS

Oferecemos estruturas box truss Q30 e sonorização 

e iluminação profissional para  Shows, Bandas,  

Exposições e Rodeios de diversos tamanhos e públicos.

Hoje contamos com PA de grife (FZ Áudio) e (K-Array) para

 garan osa e esté a 

para os eventos de nossos clientes. 



Hoje contamos com uma grande quan

equipamentos de iluminação que são exigidos nos grandes

eventos como Mesa Black Horse, Moving Spot 1200, Moving 

Beam com função CMY (diferenciada no mercado), 

Moving Beam 15R, Moving Mod Hobe Point, Strobo 

Mod. X5, Par LED RGBWA UV entre outros.

SHOW´S

ILUMINAÇÃO



CONTATO

Marcelo Cunha
+ 55 31 3333.0836 | 98811.8888
contato@tecnoproducoes.com

Luiz Souza
+ 55 31 3333.0836
contato@tecnoproducoes.com

www.tecnoproducoes.com
facebook.com/tecnoproducoes




