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Reclame pakketten  |  Stage33 & Stage32

Reclame pakket 1*

Luifelpaneel A (7,85 x 0,298 m) ✔

*   Voor dit product zijn meerdere uitbreidingen beschikbaar.

Reclame pakket 2*

Luifelpaneel A (7,85 x 0,298 m) ✔

Banner C, linkerzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Banner D, rechterzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

*   Voor dit product zijn meerdere uitbreidingen beschikbaar.

Reclame pakket 3*

Luifelpaneel A (7,85 x 0,298 m) ✔

Banner C, linkerzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Banner D, rechterzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Middenpaneel B (5,875 x 1,205 m) ✔

*   Voor dit product zijn meerdere uitbreidingen beschikbaar.

Reclame pakket 4*

Luifelpaneel A (7,85 x 0,298 m) ✔

Banner C, linkerzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Banner D, rechterzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Afrok (12,0 x 0,84 m) ✔

*   Voor dit product zijn meerdere uitbreidingen beschikbaar.
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Om een Stage32 of Stage33 in uw huisstijl te plaatsen kunt u 
eenvoudig één van bovenstaande podium visuals met even-
tuele aanvullingen bestellen. U kunt deze visuals als optie 
aanvinken bij uw bestelling.
Alle door ons geproduceerde materialen en drukwerk zijn 
van hoge kwaliteit en worden door onze medewerkers in ons 
magazijn geplaatst en verwijderd. Dit houd voor u in dat u 
zich geen zorgen hoeft te maken over bevestigingen, afme-
tingen, kwaliteit van het drukwerk en alle zaken die daarbij 
komen kijken.
De geproduceerde materialen worden éénmalig door op-
drachtgever aangeschaft en kostenloos in opslag genomen. 
Wij dragen tevens zorg voor montage, demontage en hande-
ling van deze materialen.

Opdrachtgever draagt zorg voor aanlevering van druk-
klare bestanden. Aanleverspecicaties worden na bestelling 
toegezonden.

Reclame pakket 5*

Luifelpaneel A (7,85 x 0,298 m) ✔

Banner C, linkerzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Banner D, rechterzijde (2,98 x 0,7 m) ✔

Afrok (24,0 x 0,84 m) ✔

Middenpaneel B (5,875 x 1,205 m) ✔

*   Voor dit product zijn meerdere uitbreidingen beschikbaar.

Uitbreiding A*

Achterpaneel links boven I (1,15 x 0,495 m) ✔

Achterpaneel links onder K (1,15 x 0,495 m) ✔

Achterpaneel rechts boven J (5,875 x 0,495 m) ✔

Achterpaneel rechts boven L (5,875 x 0,495 m) ✔

*   Dit product is ter aanvulling op reclame pakket 1 t/m 5.

Uitbreiding B*

Zijpaneel links boven E (2,09 x 0,495 m) ✔

Zijpaneel links onder F (2,09 x 0,495 m) ✔

Zijpaneel rechts boven G (2,09 x 0,495 m) ✔

Zijpaneel rechts onder H (2,09 x 0,495 m) ✔

*   Dit product is ter aanvulling op reclame pakket 1 t/m 5.

Hoe werkt het?


