


Eriline aeg nõub erilisi lahendusi, Saku Suurhalli hübriidareen pakub 
terviklahendust meeldejäävate ürituste korraldamiseks ka tänaste paljude 

erinevate piirangute tingimustes. 

Hübriidareen võimaldab professionaalset sündmuse läbiviimist 
virtuaal- või hübriidüritusena koos publikuga, lähtudes kõigist kehtestatud 

piirangutest ja publiku maksimaalsest mahutavusest.

Saku Suurhall on töötanud koostöös professionaalsete partneritega välja 
unikaalse piiritute võimalustega keskkonna ja lahenduse.

KÕIGE SUUREM
Annab võimaluse suuremateks tehnilisteks lahendusteks, liigendada 

saal erinevateks aladeks ning 
võimaluse kaasata kohapealsed osalejad/publik.

KÕIGE TURVALISEM
Areeni suurus ja massiürituste teenindamiseks kasutatav 

kuni 10 500 inimese jaoks mõeldud ventilatsioonisüsteem vähendab 
oluliselt viiruse levikut ning kõiki kaasnevaid riske. 



LAVA
Mitmetasandiline treppidega 
lava kogupindalaga pea 200 m2.  

EKRAANID JA 
VIDEOÜLEKANDED
Kokku 90 m2 kvaliteetset LED-ekraani, 8K 
videoprotsessor, 8 LCD-ekraani mõõduga 
55“, videoülekannete tehnika. 

HELI
Kvaliteetne heli nii saalis viibijatele
kui virtuaallahendustele koos 
teenindusega. 

VALGUS
Kvaliteetne valguslahendus 
nii saalis kui videopildis koos tasemel 
valguskunstnikuga. 

KÜLALISTE JA 
OSALEJATE HOSPITALITY
Toitlustus, turvateenus, koristus, 
garderoobid, backstage.

PIIRAMATUD 
VÕIMALUSED
Vajadusel võimalus kasutusele 
võtta kogu saal pindalaga 3000 m2 
ning lae kõrgusega 16 m. 



Hübriidareeni baaslahendus virtuaalürituseks sisaldab:

▪ Saku suurhalli rent
▪ Blackbox 360 kraadi
▪ Must PVC põrandakate
▪ Eritasandiline lava kogupindalaga 200 m2

▪ LED-ekraanid kokku 90 m2, 8K videoprotsessor
▪ LCD-ekraanid 8 tk mõõduga 55“
▪ Valguslahendus koos teenindusega
▪ Helitehnika koos teenindusega
▪ Videoülekande tehnika koos kaamerate ja operaatoritega 

(sobilik veebiülekandeks)
▪ Turvateenus, koristus, garderoob
▪ Backstage
▪ Meigi- ja grimmiruum kuni 8 töökohaga
▪ Tehnilise korraldusega seotud inventar
▪ Showpower ja teised kõrvalkulud

Terviklahenduse maksumus kokku   9800€ +KM



Saalis on palju õhku ja ruumi erineva tehnilise ülesehitusega hübriidürituste 
läbiviimiseks, koos publiku piisava hajutamisega. 

DIIVANINURGADÜMARAD LAUAD GALAÜRITUSEKS

PÜSTIJALALAUAD BANKETITOOLID TEATRISTIILIS



Suur põrandapind ja laadimisuksed 
väliparklast otse saali pakuvad võimaluse 
kõikvõimalikeks erilahendusteks, tuua 
ürituskeskkonda näiteks …

… autod, mootorrattad, 
paadid/kaatrid või teised 
suuremõõdulised esemed ja objektid. 



90 m2 LED-ekraane
VASAK: 5 x 3 M = 15 M2 
KESKMINE: 15 x 4 M = 60 M2
PAREM: 5 x 3 M = 15 M2 

8K videoprotsessor
6 LAYERIT

8 OLED LCD-ekraani
55“ 



Saku Suurhalli hübriidareeni 
baaslahendus täidab terviklikult 
virtuaalürituse läbiviimiseks 
vajalikud nõudmised kõrgel 
tasemel. 

Paindlik ja eelarve efektiivne on 
baaslahendust täiendada 
spetsiifiliste vajaduste ja 
tehnikaga. 

Väga mugav on viia läbi 
hübriidüritusi ehk lisaks 
virtuaalülekannetele ja online 
vaatajatele on saalis ka 
kohapealsed osalejad 
(nominendid, auhinnatavad, 
meediaesindajad vms olulised 
inimesed). 



Baaslahenduse kogupindala on 
40x30 m2 = 1200 m2

Pealava
8 x 20 m = 160 m2

Kõrgus 1,0 m 

Pealava tiivad 
2 x 8,5 x 4 m = 2 x 34 m2

Kõrgus 0,8 m  

Sateliitlava
Läbimõõt 4 m
Kõrgus 0,4 m  



Tule tutvuma!
Tule tutvu võimalustega ning kaardistame 
üheskoos ideed, soovid ja vajadused. 

Loome personaalsed lahendused just Teile.

Saku Suurhall
Paldiski maantee 104B, Tallinn
www.sakuarena.com

Siim Ammon
hybrid@sakuarena.com
+372 5688 8656


