Transportkist annex balie voor beurs of evenement
Mobiele presentatie systemen komt u bij kleine beurzen, congressen en evenementen in alle soorten en maten
tegen. Hoewel ze in feite geschikt zijn voor uw doel, het presenteren van uw producten of diensten, hebben ze
zelden de uitstraling die eigenlijk gewenst is.

Wanneer kiest u voor een mobiel presentatiesysteem?
Ondernemers kiezen voor mobiele presentatie systemen als het gaat om creatie van awareness en promotie op de
kleinere beurzen, congressen en evenementen. Soms heeft het ook te maken met budget, een andere keer vanwege
de beschikbare ruimte. Ook zien we dat steeds meer ondernemers het prettig vinden een kleine mobiele presentatie
stand in huis te hebben die ze kunnen inzetten bij kleine netwerk bijeenkomsten.

De rol van een beursbalie in een mobiele stand
Of u nu kiest voor roll up banners, beurswanden of beursbanners de beursbalie is veelal een vast onderdeel van uw
mobiele stand. Het doet vaak dienst als de toegang naar een stand. Daarnaast wordt de balie gebruikt om uw
bezoekers d.m.v. catalogi en ander materiaal te informeren en te adviseren over uw nieuwe producten en
oplossingen.

De kracht van de transportkist annex beursbalie
Van Abswoude is gestart met de ontwikkeling van de transportkist annex beursbalie doordat vanuit de markt steeds
duidelijker werd dat ondernemers voor hun mobiele stand of presentatie op zoek zijn naar:



een oplossing om het promotiemateriaal veilig en makkelijk zelf kunnen vervoeren
een balie met eigen herkenbare uitstraling en die zich onderscheidt t.a.v. de concurrentie en bovendien
eenvoudig en snel is op te bouwen (circa 10 minuten!)

De video van het transformeren van de transportkist in een beursbalie kunt u hier bekijken.

De transportkist van Van Abswoude standbouw is een transportkist en beursbalie inéén! Robuust, met in de
transportkist ruimte om hierin eigen materiaal zoals tv’s, banners, kubussen of ander decoratie- of
promotiemateriaal op te slaan en mee te nemen. De transportkist is uitgevoerd met 4 geremde zwenkwielen om het
vervoer zo optimaal mogelijk te maken.
“De transportkist annex beursbalie is een unieke alles-in-één oplossing voor uw mobiele presentatie op beurs of
congres”

Voor meer informatie over de transportkist annex beursbalie kunt u zich wenden tot Hansje Korteweg, zij
is bereikbaar op tel. 0252-346793. U kunt ook een e-mail sturen naar info@abswoude.net

