
Rider Técnico  e Hospitalidade  

A empresa contratada para execução do serviço de montagem de estrutura 
de som, luz e palco ,tem por obrigação, considerar  que a montagem do 
serviço dos Djs precisa ser seja feita  em cima do palco , de forma iluminada e 
com uma bancada adequada à solicitação feita neste rider; 

Ao serviço de buffet contratado : Rider de hospitalidade 
2 garrafas de água ; ( deixar no local do DJ antes do evento começar ) 
2 Copos com gelo; ( deixar no local do DJ antes do evento começar ) 
1Pet de coca cola;  ( deixar no local do DJ antes do evento começar )  
Salgados e/ou alimentos do buffet da festa na modalidade finger food 

 ( nos intervalos durante show da banda).  

Rider Técnico 
01 bancada nas medidas mínimas de 2m de largura x 0.60cm de 
profundidade e altura entre  0,95cm de  até no máximo 1.05cm . 
Caso a empresa  não possua bancada de DJ nestas medidas 
relacionadas, utilizar o praticável conforme o nosso mapa . ( 
mantendo a altura dos pés da peça com 1metro )  É necessário 
dar algum tipo de acabamento na peça ,seja com fechamento em 
telas de painel , tecido preto , ou o que for o projeto combinado 
com o contratante; 
 
 01 Sistema PA compatível à capacidade do público presente  
( caixas de sub e alta)   
02 monitores para  retorno dos Djs;  
01 microfone sem fio;  
02 cabos xlr para a ligação do setup dos DJs ( utilizamos SETUP 
próprio) cabos precisam ter a sobra de 1 metro em cima da 
bancada ; 
1 régra AC ( mínimo 6 entradas )  ligadas , em  energia 110 w ou 
220w  para ligação do material particular . 
O técnico de som da empresa precisa garantir ao serviço do 
Married djs , a mesma qualidade de sonorização feita no 
momento das bandas. 
 
Não iniciamos a  apresentação sem devida passagem de som e 
equalizações necessárias .  
Não  permitimos a passagem de som da banda durante a 
apresentação dos djs ; 


