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Prislista 2017    
    
 
Lidingö 2017-02-02                      Version: 1 
 

DJ, Ljud, Ljus & Dekor 
 

 
 
Här kommer vår prislista på stilrena lösningar på ljud, ljus, underhållning och dekorbelysning! 
 
Självklart kan vi snabbt erbjuda mer skräddarsydda paket för era kunder om så önskas. 
 
 
Hör av er om ni vill boka eller har frågor till Richard Liljegren, eventation  070-767 20 57 
 
 
 
Priser gäller för hela 2017                                                Moms tillkommer med 25% 
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DJ, Ljud & Discoljus  
 
 
 

DJ inkl. ljudanläggning & discoljus                   10.000:-  
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                      Inkl. moms 12.500:- 

• Dj Richard Liljegren (eller någon i eventationteamet) 
• 2x RCF 15” ART 725 Högtalaretoppar + 1x Pioneer DDJ-SX Mixer 
• 2x LED- Discoljus effekter + Stativ samt Ljud & El-Kablage 

 

 (3tim ingår, t ex 22-01 eller tidigare, Extra timmar 500:-/h innan 22.00 och 1.000:-/h efter 01.00) 

 
NYHET!   Som VJ så spelar vi musikvideos istället (samma ljudkvalite) Mer info på sista Sidan. 
 
 

DJ-anläggning & discoljus utan DJ (om ni har egen eller kör själva med dator)                3.500:-  
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                        Inkl. moms 4.375:- 

• 2x RCF 15” ART 745 Högtalaretoppar 
• 1x ipod / data mixer eller Pioneer 2x CDJ-400 + DMJ400 Mixer 
• 2x LED- Discoljus effekter + Stativ samt Ljud & El-Kablage 

                       
 

XL-Ljud uppgradering (om ni vill ha fetare bas-tryck)              2.000:-     
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                       Inkl. moms 2.500:- 

• 2x RCF 15” ART 905 Baslådor 
• Ljud & El-Kablage 

 
 

XL-Discoljus uppgradering (komplement till det som redan ingår)             2.000:- 
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                       Inkl. moms 2.500:- 

• 2 extra LED Ljuseffekter  
• 2st extra Lasereffekter  

 

 
MINGELLJUDPAKET  (Koppla in egen mingelmusik från mp3/ipod eller dator )             2.500:-  
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                       Inkl. moms 3.125:- 
2st 10” RCF högtalare på stativ, ljudmixer (ingång för data/mp3) 
                       
Perfekt om man vill ha fördrink eller vigsel på gården! 
 
 
TRÅDLÖS MIKROFON                   1.000:- 
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                       Inkl. moms 1.250:- 
Välj mellan Headset, Mygga eller Handmick. Kopplas in i ditt valda ljudpaket.       
Extra Mikrofoner 500:- extra (dvs 1500:- för 2st 2.000:- för 3st osv) 
                       
 
RÖKMASKIN                                             500:- 
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                Inkl. moms 650:- 
1x Kraftig Rökmaskin (Martin Magnum 1800) inkl. doftfri allergitestad rökvätska. 
 
Discoljuset blir så mycket snyggare med rök, man ser helt plötsligt alla strålar!        
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Dekorljus 
 
 

 
 
 
Miljöbelysning  (LED-Bars)                          3.000:- 
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                       Inkl. moms 3.750:- 
12st Färgstyrda 1m Ledbars på golvstativ                         
Dessa sprider vi ut längs väggarna för att höja stämningen & ni kan välja färger. 
(går även sätta på ljudstyrning i slutet av kvällen så kör de ljusspel i takt med musiken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljöbelysning  (LED-spotlights)              2.000:- 
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                      Inkl. moms 2.500:- 
9st Färgstyrda LED-kannor på golvstativ som vi belyser väggarna med. 
 

 
 
 

Fasadbelysning  (LED-för utomhusljus)                       2.000:- 
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                            Inkl. moms 2.500:- 
4st Färgstyrda kraftiga LED-kannor på golvstativ som vi belyser fasaden  
vilket blir ett snyggt stilrent förstaintryck! 
(styrs via liten fjärrkontroll, lätt att ändra färger under kvällen gång) 
 
 
Här är lite inspirationsbilder på våra dekorbelysningspaket: 
http://www.eventation.se/eventation/p/dekorbelysningen 
 
 
Självklart har vi ännu större paket och kan komma med massa förslag  
men paketen ovan är prisvärda framtagna just för Långängens Gård. 
 
 
 



Eventation,     Lärargården 14,     181 35 Lidingö.      Tel: 070-7672057   E-post: info@eventation.se         www.eventation.se 
 

 
 

Övrigt 

 
NYHET!   Som VJ kan vi mixa musikvideos istället (samma ljudkvalité) så spelas artisten 
musikvideo samtidigt i bakgrunden. 
 
 

VJ inkl. ljudanläggning & discoljus                                   12.000:-  
Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering                                      Inkl. moms 15.000:- 

• VJ Richard Liljegren (eller någon i eventationteamet) 
• 2x RCF 15” ART 725 Högtalaretoppar + 1x Pioneer DDJ-SX Mixer 
• 2x LED- Discoljus effekter 
• Stativ samt Ljud & El-Kablage 

• LCD-monitor i båset samt bild-splitter 
                       

(3tim ingår, t ex 22-01 eller tidigare, Extra timmar 500:-/h innan 22.00 och 1.000:-/h efter 01.00) 
 
 
 
 
PROJEKTOR inkl installation I taket (på befintlig projektorduk)                       2.000:-  
                               Inkl. moms 2.500:- 
HD-projektor för bildspel samt presentationer samt kablage för att koppla till din dator. 
Ljusstyrka: 4000asilumen. Inkl. transport, uppmontering samt nedmontering 
 
Vill ni ha en större projektorduk än den på plats tillkommer 1.000:-  (inkl. moms 1.250:-) 
 
 
 
 
 

Hör av er om ni har några frågor  
 
 
med vänlig hälsning 
 
 
 
Richard Liljegren – eventation 
 
 
 
Tel. 070-767 20 57 
Email.  richard@eventation.se 
Hemsida. www.eventation.se  
FB. www.facebook.com/eventation  
Instagram www.instagram.com/eventation.se                        


