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A Buck Eventos tem como prioridade a satisfação 
do cliente. Nosso foco é sua necessidade 
atendida, baseada em 3 pilares: qualidade, 
tranquilidade e soluções conjuntas nos eventos 

Trabalhamos com uma equipe técnica 
diferenciada e com o que há de melhor em 
termos de equipamentos 

Além disso PENSAMOS, PLANEJAMOS e 
EXECUTAMOS projetos de CENOGRAFIA em 
conjunto com o AUDIOVISUAL, dessa forma 
entregamos mais harmonia e segurança no todo 

do evento, temos alcançado resultados 
positivos para nossos clientes por meio 
de soluções conjuntas.

Temos certeza de que podemos e iremos 
contribuir para o sucesso e segurança 
do seu EVENTO.

Conte com a gente para fazer acontecer!

A Buck Eventos está seguindo todas as normas 
estabelecidas pela OMS na prevenção ao 
covid-19 - nos escreva para saber mais.
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cenografia imagem

sonorização iluminação

Peça fundamental para que seus 
participantes tenham uma experiência 
diferenciada de acordo com o objetivo de seu 
evento.  
 
Nós buscamos sempre criar cenários e 
ambientes adequados, inovadores nos 
atentando a todos os padrões de qualidade e 
segurança. 
 
Contamos com um time de arquitetos e 
produtores prontos para atender, criar e 
executar projetos personalizados entregando 
soluções completas que vão do planejamento 
a execução de materiais.

Na hora de escolher a sonorização correta 
para o seu evento é importante entender o 
espaço, a dinâmica e o público presente.

A BUCK conta com um time que possuí 
diversos certificados em SONORIZAÇÃO, 
que juntos com nossos equipamentos de 
ponta estão prontos para te entregar o que 
há de melhor!

Responsável por transmitir o conteúdo do 
seu evento, ela precisa ser bem executada 
e de qualidade. 
 
A BUCK trabalha com o que tem de mais 
moderno no mercado em projetores e 
painéis de LED de marcas renomadas 
que aliadas ao nosso time de execução 
entregam produções perfeitas!

A iluminação transforma espaços e da o 
tom do evento, ela é peça fundamental 
complementar a cenografia. 
 
Um evento conta com os mais diversos tipos 
de iluminação, e a BUCK está preparada 
para te oferecer projetos personalizados 
para que seu evento tenha o que há de 
melhor em ILUMINAÇÃO!



nossos
projetos
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ABEAR  - 5º PRÊMIO DE 
JORNALISMO

Hotel Grand Mercure Ibirapuera 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

O 5º Prêmio ABEAR de 
Jornalismo trabalhamos com 
1 painel central e duas telas 
laterais, ambos construídos em 
box truss revestido em lona e/
ou tecido preto. O que traz um 
menor investimento, porém 
com ótimo resultado. Já no 
audiovisual colocamos projetores 
de 6.000 lúmens laser FullHD 
na projeção, sonorização básica 
e na iluminação fizemos tanto a 
cênica (palco e plateia), como a 
ambiente dando mais vida e cor 
ao espaço.
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AK EXPERIENCE 
CURITIBA 2019

Espaço Torres Curitiba 
PR

O que foi feito?
• Cenografia
• Stands
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Evento AK Experience 2019 que 
teve a presença de mais de 700 
participantes, e nós estavamos 
presentes desde o início da 
escolha do local, detalhes do 
evento, VT, criação dos projetos 
3D até a execução e entrega do 
evento. Trabalhando sempre com 
harmonização entre cenografia, 
espaço e audiovisual. 
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AKMOS EVOLUTION 
CONFERENCE 2018

CCGO – Centro de Convenções 
Goiânia – Goiânia – GO

O que foi feito?
• Estrutura de Box Truss e Palco
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Esse foi nosso primeiro trabalho 
com a AKMOS, que logo de cara 
nos confiou um de seus maiores 
eventos. Nesse grande evento, 
que contou com um público 
de aproximadamente 2.000 
participantes, nós montamos toda 
a infraestrutura de palco, grid, 
Geradores, Projeção, Sonorização 
e Iluminação. Sobre o palco, que 
tinha 13m de largura x 9m de 
profundidade, montamos um painel 
de led P3 de 11,00m de largura x 
6,00m de altura. Complementando 
a projeção, utilizamos também 
3 Projetores de 10.000 Lúmens 
laser FullHD. Para sonorização 
e iluminação montamos o rider 
completo exigido pela banda Jota 
Quest, que foram os responsáveis 
pelo encerramento. 



8

AKMOS EVOLUTION 
CONFERENCE 2019

Transamerica Expo Center 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Stands
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Nessa segunda edição do 
EVOLUTION contamos com a 
presença de 1.800 participantes 
em 2 dias de evento com muitas 
atrações. Ficamos muito felizes 
em poder ajudar no sucesso de 
mais um grande evento, onde 
executamos toda a infra de 
cenografia e audiovisual.
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QUEEN’S 
BIRTHDAY PARTY

Sede Cultura Inglesa  
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Evento comemorativo do 
aniversário da Rainha Elizabeth 
II realizado pela Cultura Inglesa 
onde tivemos o prazer de 
participar por 2 anos consecutivo 
realizando toda parte de 
Audiovisual e Cenografia.
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APSEN - TRAZODONA 
NA DOR

Grand Hyatt São Paulo
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Esse foi nosso primeiro evento de 
muitos que fizemos para nossa 
grande parceira Apsen. Nesse 
evento executamos cenografia 
em box truss revestido por 
completo em lona, além de toda 
a infra audiovisual.
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APSEN - II DDD FÓRUM

Renaissance São Paulo Hotel
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

II DDD Fórum, mais um evento 
que nos foi confiado pela da 
APSEN Farmacêutica. No 
descritivo nos solicitaram uma 
cenografia em box, porem 
diferenciada. Nesse caso nosso 
projetista fez um painel com telas 
sobrepostas e tudo construído 
em box truss, inclusive as telas 
sobrepostas. Na execução nosso 
time também fez com perfeição 
e com isso o resultado foi 
sensacional, tanto na cenografia 
como no audiovisual, que mais 
uma vez foram pensados, 
planejados e executados de 
forma conjunta.
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AVEVA WORLD 
CONFERENCE BRAZIL 
2018

Hotel Transamerica
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Stands
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Evento realizado em 2018 
com cenografia da plenária em 
box truss revestido com lona 
impresassa, projeção FullHD 
com projetores laser 10.000 
lumens, sonorização e iluminação 
completa para a necessidade do 
evento.
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AVEVA WORLD 
CONFERENCE BRAZIL 
2019

Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Stands
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Para a realização desse evento, 
tudo foi pensado em conjunto 
para adaptar toda a parte 
de stands, credenciamento, 
painel para entrevistas, área 
de workshops, plenária e sala 
secundaria trazendo uma 
harmonia entre a cenografia 
e o audiovisual.
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BMG - LÍDERES DA 
TRASNFORMAÇÃO 
KICKOFF

Hilton São Paulo Morumbi 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Para o evento Lideres da 
Transformação do Banco BMG 
fizemos um mix entre box truss 
revestido com tecido, painéis e 
telas suspensas construídas em 
madeira, além dos detalhes em 
led completando a cenografia. Na 
projeção, projetores laser full HD 
estaqueados mais infra com lap 
top e Switcher Barco. Já para o 
áudio além da mesa digital X32 
Behringer, rack de antena ASA1 
e microfones Sennheiser G3. Na 
iluminação colocamos Fresneis e 
Elipsoidais para palco, brut para 
plateia e ribaltas RGBWA+UV 
na cenografia.
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CORTEVA REUNIÃO 
REGIONAL SUL 2020

Costão do Santinho Resort & Spa 
Florianópolis – SC

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Mais uma reunião da Corteva, 
onde tivemos o prazer de fazer 
a cenografia que contou com 
diversos painéis e banners em 
tecido impresso, além de painel 
de Led P3 e gerenciamento 
de conteúdo na projeção, 
sonorização completa e 
Iluminação cênica para palco 
e plateia juntamente com a luz 
ambiente e premiação.
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CORTEVA - REUNIÃO 
REGIONAL CENTRO 
NORTE 2020

Rio Quente Resorts 
Goiás – GO 

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Nesse projeto tivemos o desafio 
de colocar um painel de led 
central embutido na cenografia 
de box truss. Como aqui missão 
dada é missão cumprida, nosso 
time mais uma vez surpreendeu 
nossos clientes e executou com 
maestria. Novamente mostramos 
a diferença de se pensar, planejar 
e executar a CENOGRAFIA 
e o AUDIOVISUAL de 
forma conjunta. 
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FITCH RATINGS – 
BRAZILIAN BANKING 
CONFERENCE 2018

 Intercontinental São Paulo Hotel

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Cenografia mesclada em box 
truss e madeira. Sendo o painel 
de fundo em box truss e as 
telas construídas em madeira. 
Esse formato nos permitiu 
elevar mais as telas além de 
uma leve inclinação, que deu 
mais espaço entre telas e 
facilitou a visualização de todos 
os participantes. Aqui na Buck 
personalizamos seu evento de 
acordo com o local escolhido 
e sempre pensando nos 
detalhes, como o conforto e boa 
visualização das telas por todos 
os participantes.
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IBGC – ENCONTRO DE 
CONSELHEIROS

Hilton São Paulo Morumbi 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Para esse evento recebemos 
a missão de um evento que 
mudaria de formato ao longo do 
dia. Começando com uma sala 
grande aberta que se dividiu na 
parte da tarde e voltou abrir em 
uma novamente no final do dia. 
Para atender a essa necessidade, 
pensamos, projetamos e 
execultamos uma estrutura de 
CENOGRAFIA e AUDIOVISUAL 
que pudesse se dividir e se 
unificar novamente e pouco 
tempo.
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KPMG CEO OUTLOOK 
2019

Hotel Four Seasons 
São Paulo – SP 

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Nesse projeto montamos a 
plenária em formato arena 
360º com palco e cenografia 
totalmente construídos em 
madeira com telas em algodão 
cru para melhor resolução. Os 
projetores utilizados foram de 
10.000 lúmens Laser FullHD com 
gerenciamento de conteúdo por 
sistema Watchout, sonorização 
completa com todo o sistema 
de caixas acústicas alinhado 
via Smart e iluminação cênica e 
ambiente. No Foyer também foi 
montado um painel de Led P2 
e um painel com TVs para os 
vídeos institucionais.
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SAMSUNG – 
LANÇAMENTO GALAXY 
S10

Morumbi Shopping 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção

O lançamento do celular Galaxy 
S10 da Samsung em sua loja 
conceito dentro do Morumbi 
shopping, contou com um painel 
de Led P2 conectado à um tablet 
no qual o cliente escolhia a 
imagem de fundo para poder tirar 
sua foto com novo Galaxy.
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PANDORA - CONVENÇÃO 
2019 

Sheraton São Paulo WTC Hotel 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

A convenção de vendas que 
contou com um túnel na entrada 
principal com iluminação 
interna em Led, painéis para 
fotos, totens de sinalização, 
cenografia da plenária em box 
truss revestido em lona. No 
audiovisual projetores de Laser 
FullHD, sonorização completa 
com amplificadores de antenas 
para sistema de microfones sem 
fio, Iluminação cênica e ambiente 
para decoração da cenografia e 
ambientação da sala.
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SAMSUNG KIDS

Morumbi Shopping 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia

Montado loja conceito da 
Samsung, no mês de outubro 
o espaço Kids foi projetado e 
desenvolvido especialmente para 
as crianças que acompanham 
os pais durante visita à loja da 
SAMSUNG. Todo o projeto foi 
construído em madeira assim 
como totens para fotos, totem 
com jogo da memória, teatro, 
mesas e puffs sendo tudo 
personalizado com o tema 
da ação.



23

SAMSUNG  - 
LANÇAMENTO DA LINHA 
VIDEO WALL 

Showroom Samsung 
São Paulo – SP

O que foi feito?
• Cenografia

Cenografia construída em 
madeira para exposição dos 
novos Videowall, Tvs e monitores 
da linha profissional da Samsung 
em seu Showroom.  
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SINDUSCON SP 

Hotel Pullman 
São Paulo, Vila Olímpia

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Cenografia mista construída em 
box Truss e madeira, projeção 
com gerenciamento de conteúdo, 
sonorização completa com 
amplificadores de antenas para 
sistema de microfones sem fio, 
Iluminação cênica e ambiente.
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CURSO DE 
ULTRASSONOGRAFIA 
MUSCULOESQUELÉTICA

Milenium Centro de Convenções
São Paulo – SP 

O que foi feito?
• Cenografia

Stand construído em madeira 
com testeira retroiluminada e 
detalhes em fita de led
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SWISS RE  - FESTA 
CONFRATERNIZAÇÃO  

Buffet Planet Mundi 
São Paulo – SP 

O que foi feito?
• Cenografia
• Sonorização
• Iluminação

Montamos toda a estrutura de 
palco com fechamentos em Lycra, 
sistema de sonorização completo 
e iluminação para a banda Viva 
Noite e DJ.
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TICKET LOG - 
CONVENÇÃO DE 
VENDAS

Wish Serrano Resort & Convention 
Gramado – Gramado – RS 

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Esse foi um evento para 500 
participantes em auditorio onde 
construímos toda a cenografia 
em box truss revestido em 
lona impressa. Ja na projeção 
utilizamos 4 projetores de 5.000 
lúmens Laser FullHD com 
gerenciamento de conteúdo, 
sonorização com alinhamento via 
Smart e iluminação completa. 
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UNIÃO QUÍMICA - 
CONVENÇÃO DE 
VENDAS 2020

Recanto Cataratas Thermas 
Resort & Convention – Foz do 
Iguaçu – PR 

O que foi feito?
• Cenografia
• Projeção
• Sonorização
• Iluminação

Para esse grande projeto toda a 
CENOGRAFIA e AUDIOVISUAL foram 
pensados, projetados e executados de 
forma conjunta. O evento contou com uma 
ampla estrutura cenográfica e equipamentos 
audiovisuais, pois além da plenária tivemos 
mais três salas simultâneas e dois foyers 
com diversas atividades e expositores. 
Entre as atrações do evento que durou 
uma semana tivemos o maestro João 
Carlos Martins, banda Blitz, DJ e diversos 
palestrantes de peso. Nesse evento 90% 
da cenografia foi construída em madeira 
com impressões de lona e adesivos em alta 
resolução e tratamento UV, além das telas 
de projeção em algodão cru. No audiovisual 
trabalhamos com projetores de 6.000, 8.000 
e 10.000 lúmens Laser FullHD, cabeamento 
em Fibra Optica, gerenciamento de 
conteúdo, sistema de P.A. Line Array JBL 
Vertec, Iluminação de Pista com mais 
de 40 Moving Beam e outros diversos 
equipamentos que fizeram desse evento um 
sucesso.
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Entre em contato 
conosco!

Fabio Machado
+55 11 9.9416-0410
fabio@buckeventos.com

Sergio Caselli
+55 11 9.8799-0132
sergio@buckeventos.com



Todos os direitos destes 
projetos estão reservados 
a Buck Eventos.
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