KEEP MOVING
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CONGRES SERVICE

Presentatiematerialen voor
congressen en evenementen

Nr.1

Congres- en Presentatie materialen

Outdoor

Ontvangst

Folderhouders

Outdoor
•
•
•

•
•

Tenten
Vlaggen
Geveldoek

Enkel- Dubbelzijdig
A4 – A5

Bewegwijzering
•
•
•

Afzetpalen
informatieborden
Richtingspalen

Stoepborden
•
•
•

Buiten-Binnen
Enkel-Dubbelzijdig
A1 – A0

LCD Display
•
•

Tab houder
TV statief

100%
Service

SERVICE OP- EN AF.
Productie • Transport • Installatie
• Support tijdens evenement
• Demontage • Opslag

Succesvol Presenteren

ABC Display is uw partner

De Nederlandse markt voor Congressen en evenementen is één van de

Bij elk evenement is visuele communicatie nodig, dit kan voor binnen- of

belangrijkste kernen van onze Nationale economische activiteit. Nederland

buitengebruik zijn. Uw deelnemers en sponsoren zullen gebruik willen maken

wilt hierin verder groeien en zich ontwikkelen. Het is dus belangrijk om

van presentatiematerialen om hun activiteiten te promoten. Waarom moeten

congressen en evenementen op de meest professionele wijze te faciliteren.

zij dit zelf regelen? U kunt als organisatie of facilitair manager de spil zijn in

In dit grote totaalbeeld zijn wij een kleine schakel, doch kunnen wij u

succesvol presenteren. ABC Display helpt u hierbij! Met een handige check-

uitstekend van dienst zijn met alle faciliteiten welke betrekking hebben

list, uw eigen accountmanager, de beste producten, scherpe prijzen, stipte

op al uw presentatiematerialen.

leveringen en 100% services, óók tijdens uw congres.

Over ABC Display

Congreshal
•
•
•

Producent wordt
totaalleverancier

Banners

Balies
Registratie
Informatie
Uitgifte

•
•
•

Vrijstaand
Plafond hangend
Dubbelzijdig

Wij zijn sinds 1979 bezig om presentatiesystemen te bedenken en te produceren. De materialen
worden steeds lichter, opstellingen mooier en nog stabieler, meubels comfortabeler en dat alles
sneller te monteren, meestal zonder gereedschappen. De materialen zijn hierdoor sneller op locatie
te krijgen. Daarnaast bespaart u transportkosten, montage- en demontage-uren en opslagkosten.
Doordat wij zoveel ervaring hebben in de presentatiemarkt, willen wij graag onze kennis met u
delen zodat uw congressen en evenementen nog succesvoller worden!

Flip-overs
Posterborden
•
•
•

Zelfstandig –geschakeld
Punaises, klittenband, magneten
Textiel – Emaillestaal

•
•
•

Zelfstandig
Combi Posterborden
Schilderij-ezels

WIJ VERZORGEN OOK HET
DRUKWERK VOOR U!
Neem contact op met een van onze
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

ABC Display Industry BV

Congres service
De Paal 28-33 - 1351 JE Almere (NL)
036 5481122
Internet: www.abcdisplay.nl
Email: info@abcdisplay.nl

Checklist
Voor het organiseren van presentaties bij
Congressen, Evenementen en Symposia
Om een congres of evenement succesvol te organiseren, heeft u hulp nodig van professionele leveranciers.
Vaak kunt u het aantal leveranciers beperken en zo de logistiek eenvoudiger maken. Als voorbeeld is de drukkerij
die uw folders en mappen maakt, ook in staat een webdesign te maken. Zo bied ABC Display u ook de mogelijkheid
al uw leveranciers te koppelen zodat u maar 1 accountmanager over de vloer krijgt en maar 1 eindfactuur!

Presentatiematerialen

Geluid en Audio

Decoratie en Bloemen

❏ Posterborden / Expositiepanelen
❏ Kasten / Vitrines
❏ Sponsoren stands
❏ Congres fotowand
❏ Balies / Sprekerstafels
❏ Buiten vlaggen
❏ Spandoek buiten
❏ Parkeer- stoepborden
❏ Reclameborden
❏ Tent
❏ Loper
❏ Tapijt
❏ Registratie balie
❏ Bewegwijzering
❏ Banners
❏ Folderhouders
❏ Flip-overs
❏ Schilderij ezels
❏ Scheidingswanden
❏ Posters
❏ Statafels
❏ Krukken
❏ Stoelen
Specifieke wensen:

❏ Geluidinstallatie
❏ Lichtinstallatie
❏ Projecties
❏ Monitors
Specifieke wensen:

❏ Thema decoratie
❏ Verse Bloemen
❏ Planten
❏ Bos bloemen sprekers
Specifieke wensen:

Drukkerij- webdesigner

Relatiegeschenken

❏ Website
❏ Folder
❏ Bezoekersmap
❏ Promotie materiaal
❏ Fotograaf
(TIP fotografeer alle deelnemers
voor de Fotowand als echte
VIPS en biedt de foto’s aan)
Specifieke wensen:

❏ Promotiekleding
❏ Pennen
❏ Snoep
❏ Goodie bags
❏ Cadeaus
Specifieke wensen:

Welke leveranciers
heeft u nodig?
Catering
❏ Hotelovernachtingen
❏ Transport van/naar verschillende
locaties
Specifieke wensen:

❏ Drukkerij- webdesigner
❏ Geluid en Audio
❏ Presentatiematerialen
❏ Decoratie en Bloemen
❏ Relatiegeschenken
Specifieke wensen:

Maak een afspraak met uw accountmanager van ABC Display om direct uw wensen kenbaar te maken, voor een passende
offerte binnen 24 uur. Deze Checklist kan ook per email worden ingevuld. Kijk op www.abcdisplay.nl/checklist

