


Desde 2004 no mercado, a MUZIK PRODUÇÕES constrói uma história de sucesso,
sendo sinônimo de qualidade e credibilidade. Com uma equipe altamente qualificada
e atendimento diferenciado, oferecemos soluções em som, luz e imagem apropriadas
para as necessidades de seu evento, sempre nos antecipando as tendências do
mercado.
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Com sistema próprio de logística e frota moderna, 
conseguimos otimização de custos e agilidade na operação 
dos nossos eventos.

LOGÍSTICA
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ESTRUTURA

Ocupamos um galpão de 1.800 m2 com equipamentos de
última geração para sonorização, iluminação, projeção e
estruturas metálicas. Nossa equipe treinada e qualificada
opera os mais complexos e atuais programas para a criação,
produção e realização do seu projeto. Nossa estrutura atende
todos os tipos de eventos – sociais, corporativos e shows.
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SOM



D&B AUDIOTECHNIK • NEXO • 
BOSE •  

• DAS • EAW • JBL SERIES • JBL • 
QSC • FZ AUDIO.

SPEAKERS

YAMAHA 01V96 • LS9 • M7CL 
• PM5D • ALLEN & HEATH • 

DIGIDESIGN • DIGICO.

CONSOLES

D&B AUDIO TECHNIK •
LAB-GRUPPEN • CAMCO 
• CROWN • DBX • XTA • 

AVALON • KLARK TECNICK • 
BSS

SISTEMAS 
PROCESSAMENTOS 

SHURE • SENNHEISER • 
AKG • COUNTRYMAN • 

NEWMANN • DPA • AUDIX

MICROFONES

Oferecemos aos nossos clientes
soluções completas para a realização
dos seus eventos, utilizando sempre o
que há de mais moderno no mercado
em sistemas de sonorização.
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LUZ



MA LIGHT • AVOLITE • 
SGM PILOT 

CONSOLES

FEELING STRUCTURES 

BOX TRUSS
STAGE 

ETC • ARRY • SGM • 
MARTIN • TELEM • 

NEWLED • DITEL • STAR • 
HOT MACHINE  

SPOT LIGHTS
AND LEDS 

ROBE • MARTIN • SGM 
• SAGITTER •AYRTON • 

MOVING LIGHTS

Nossos Lighting Designers estão
preparados e em constante treinamento
para criarem as melhores soluções para
nossos clientes, visando excelência nos
projetos de iluminação.

Trabalhamos com as melhores marcas
disponíveis no mercado mundial em
equipamentos profissionais de
iluminação.
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IMAGEM



VISTA SYSTEM • DATATON • 
RESOLUME • FOLSOM 

• ANALOG WAY • KRAMER • 
MADRIX

PROCESSADORAS

D’SAN • GEFEN 
• EXTRON • MATROX • APPLE 
PRÓ • DELL • PLAYBACK PRO

PERIFÉRICOS

SAMSUNG • SONY • 
SHARP • LG 

MONITORES

PANASONIC • BARCO • 
CHRISTIE • SONY • SANYO 

PROJETORES

Com atualizações constantes e treinamentos
periódicos, nossa equipe está apta a
gerenciar os principais sistemas de vídeo
disponíveis no mercado.

Contamos com uma gama de equipamentos
broadcasting, desde simples monitores até a
maior tela, multitela ou Mapping.
Utilizamos a tecnologia necessária de
acordo com o projeto.

MUZIK PRODUÇÕES



CORPORATIVO























VÍDEO
WALL







SOCIAL

























CLIENTES



MUZIK PRODUÇÕES


