Onthullingen & Ceremonies
Van een belangrijk moment een onvergetelijke beleving
voor uw gasten maken.
Door extra allure toe te voegen, wordt uw boodschap
met meerwaarde ontvangen.
Toepassingen hiervoor zijn een opening, oplevering,
tewaterlating, jubileum, productlancering etc.
Hierbij streven we er altijd naar om het hele scenario
zo persoonlijk mogelijk te maken, waarbij de details
het verschil maken.
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Onthullingen
Als het uitpakken van een cadeau, maar dan
in het groot: een onthulling.
Met theater en showbizz als onze roots zijn we in
staat van een subtiele ontsluiering tot een huizenhoge
onthulling te verzorgen, allen met een groot
verrassingsgehalte.

Andere mogelijkheden voor een onthulling zijn gordijnen
aan een railconstructie, een roldoek of een slurpdoek,
waarbij uw wensen en de omstandigheden van de locatie
onze uitgangspunten zijn.

Primair gaat het om ‘het overbrengen van de boodschap’,
waarvoor we u van een passend geluidssysteem kunnen
voorzien.
Aanvullend hebben we voor het ‘moment suprême’
onder meer het volgende:
- Effectverlichting, met uitbreidingsmogelijkheden tot
een complete timecode gestuurde lichtshow;
- Buitenverlichting zoals Citycolors en Skyspots 4kW;
- Confettisysteem met confetti, in gewenste kleur of
kleurcombinatie, waaronder metallic;
- Confettisysteem met streamers (slierten), in gewenste
kleur of kleurcombinatie, waaronder metallic;
- CO2-effecten (kortstondige rookeffecten, direct hoge
output);
- Droogijs lage rook-effecten;
- Video met countdown, vuurwerk etc., gepresenteerd
middels projectie, LCD-schermen of een LED-scherm;
- RVS afzetpalen met koorden, naar keuze in de kleur
rood of zwart.

Ceremonies
Om uw speciale moment extra attentiewaarde te geven,
hebben we een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden.

Alle gordijnen en confetti voldoen aan de eisen voor
vlamvertragendheid conform DIN4102-B01, welke bij een
toepassing in een binnen-situatie van kracht zijn.

Hiervoor maken we veelal gebruik van valdoeken: een
elektrisch systeem waar doeken aan gehangen worden,
en welke met een druk op de knop naar beneden komen.
Dit kan een doek in unikleur zijn, eventueel in bedrijfskleuren,
of een geprint doek met bijvoorbeeld een logo, tekst of
illustratie.

Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over onthullingen
& ceremonies, of een creatief voorstel,
kunt u contact met ons opnemen.
Met onze uitgebreide ervaring op de
theater-, beurs- en eventmarkt willen
we graag met u meedenken.
Naast materialen voor ceremonies
beschikken we over een uitgebreid
assortiment van techniek en aankleding,
waarmee we ook uw evenement tot
een geslaagde beleving voor uw gasten
weten te brengen.
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