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Пасажирські перевезення та 
організація трансферів

Технічне обслуговування заходів 
та конференцій



ПРО НАС



3500500

450 30

Досвід обслуговування
заходів за кордоном

Працюємо по всій Україні

Програма лояльності для клієнтів

Технічне
обслуговування

близько
заходів в рік

Одиниць
власного

обладнання

Постійних
корпоративних
клієнтів

Трансферів
на рік

Досвідчена 
команда водіїв та 
технічних спеціалістів

Власний парк 
легкових авто та 
автобусів/мікроавтобусів

2008 року
на ринку з
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Прийом іноземних
делегацій

Ділові поїздки
і відрядження

Конференції
ПАСАЖИРСЬКІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАХОДІВ

Корпоративні
заходи

Прес-конференції

Прес-тури

ПОСЛУГИ
наші
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КЛІЄНТИ
наші
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ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАХОДІВ



Команда Ready&Go! неодноразово здійснювала
технічний СУПРОВІД ЗАХОДІВ 
з ПЕРШИМИ ОСОБАМИ КРАЇНИ

Ready&Go! має широкий 
спектр ВЛАСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

Парк техніки та команда 
інженерів Ready&Go! 
дозволяють проводити 
до 10 ЗАХОДІВ В ДЕНЬ

Інженери Ready&Go! знають 
ВСІ ОСНОВНІ 
МАЙДАНЧИКИ країни, 
де проводяться заходи

Команда Ready&Go! має 
БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД 
проведення заходів

Ready&Go! ПРАЦЮЄ 
НА РІЗНОПЛАНОВИХ 
ЗАХОДАХ: 
від корпоративів 
до гранд івентів

Чому 
варто обрати

технічний 
супровід від
Ready&Go!?

ПРОВОДИТЬ ЗАХІД?
ваша компанія
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Виготовлення і монтаж 
БАНЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
різного розміру

Якісне ЗВУКОВЕ ОБЛАДНАННЯ, 
яке дозволяє працювати як на маленьких, 
так і на великих майданчиках

Обладнання для ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
з системами ІНТЕРАКТИВНОГО 
ГОЛОСУВАННЯ

ЕКРАНИ для кращої візуалізації заходу: 
LED екран (P 3.91 indoor/outdoor) 
та екрани прямої та зворотної проекції

СЦЕНИ/ПОДІУМИ для організації 
ефективної панельної дискусії: 
класичні та прозорі з підсвіткою

Сучасні КОМПЛЕКТИ ДЛЯ 
СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ. 
Проводимо заходи 
з кількістю учасників 
до 1800 осіб та 
одночасно у 8 залах!

ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЇ та 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ, 
які об’єднують людей у 
декількох локаціях, містах 
та країнах одночасно

СВІТЛОВІ ПРИЛАДИ, 
які зроблять захід 
живим і красивим

ТЕХНІЧНИЙ
СУПРОВІД

від Ready&Go! це:
технічний супровід
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ОФОРМЛЕННЯ СЦЕНИ та ПРЕЗИДІЇ
комплексне рішення для 

● Світлодіодний екран – це якісна візуалізація заходу
● Прозорий подіум з підсвіткою
● Банерна конструкція
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КОРПОРАТИВУ
комплексне рішення для 

● Світлові прилади на сценічній фермі
● LED голова CYAN
● Мікшерний пульт

● Звукова система
● Радіомікрофон
● Мікрофон петличний
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● Обладнання для синхронного перекладу
● Кабіна перекладачів «Євростандарт»
● Радіомікрофон

● Мікрофони системи «Круглий стіл»
● Звукова система
● Мікшерний пульт

для іноземних делегацій
СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД
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● Екран на рамі
● Мультимедійний проектор
● Звукова система
● Мікшерний пульт

● Радіомікрофон
● Ноутбук
● Система інтерактивного голосування

ПРЕЗЕНТАЦІЙ З СИСТЕМОЮ 
ІНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

рішення для проведення 
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ПРОЕКТИнаші на нашому сайті www.readyandgo.com.ua

Конференція: світлодіодний екран, 
прозорий подіум з підсвіткою

Форум в форматі «давос»: 
звук, світло, банер

День поля: проектор, екран, звук

Семінар: світло, звук

Операційна і зала готелю: 
відеотрансляція, звук

Концерт: звук, відеотрансляція Відеозйомка/ВідеотрансляціяВідкриття офісу: світло, звук

Корпоратив: світлодіодний екран, звук
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ПАСАЖИРСЬКІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ТРАНСФЕРІВ



ТРАНСФЕРИ
наші

Діє програма лояльності Спеціальні пропозиції для корпоративних клієнтів

Замовлення приймаємо 24/7

Персональний 
диспетчер, 
який завжди 
на зв’язку

Водії дотримуються 
ділового стилю в одязі 
та комунікаціях

Власний автопарк 
різноманітних авто: 
легкові машини, 
мікроавтобуси і автобуси

Англомовні водії

Професійні водії 
зі стажем, 
які дбають 
про безпекуЧому варто 

обирати 
трансфери від 

Ready&Go!?
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АВТОПАРКнаш
ЛЕГКОВІ АВТО МІКРОАВТОБУСИ

6-8 місць

АВТОБУСИ 
17-21 місць

АВТОБУСИ 
30-50 місць

на нашому сайті www.readyandgo.com.ua
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Пасажирські перевезення та 
організація трансферів

Технічне обслуговування заходів 
та конференцій

www.readyandgo.com.ua

Ми на Facebook: Ready&Go

info@readyandgo.com.ua

+38 068 95 95 452

+38 068 95 95 451


