Displays
Direct print
Presentatiewanden
Standbouwsystemen
Instore retail
Vlaggen en banieren
XL Prints
Textielprints
Montage

Inleiding
This place for displays

Van idee tot eindresultaat

Een display is een uitermate goed middel om een
product te presenteren. Displays werken verkoop
bevorderend, informatief en representatief.
Displays zijn er in vele variaties: klein, draaiend,
hangend, staand en als complete presentatiekasten.
Deze displays worden gemaakt van kunststof,
acrylaat, alubond, hout, metaal of draadstaal.

De displays zijn maatwerk en worden gemaakt vanaf
50 stuks tot enkele duizenden. De krantendisplays kunt
u al vanaf 12 stuks op maat krijgen. Van idee tot proefmodel en productie!
Wij frezen, laseren, buigen, bedrukken en monteren
de displays zelf.

Diverse categorieën displays

Compleet assortiment signing

De juiste presentatiemethode voor uw product is daadwerkelijk van belang. Wij bieden dan ook diverse
categorieën: winkeldisplays, toonbankdisplays, draaidisplays, houten displays, folderdisplays en
krantendisplays.

Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor al uw
in- en outdoor signing. Een totaalpakket op het gebied van
instore retail, banners, textieldoeken, vlaggen, textielframes
& totaalconcepten, geproduceerd in eigen huis.

Daarnaast zijn er de presentatiewanden voor
onder andere beurzen en tentoonstellingen:

OneNightStand: goedkoop, makkelijk en snel.
De Sprinter: mooi, funtioneel en opvallend.
Standbouwsysteem:

Een uniek systeem om eenvoudig zelf een op maat
gemaakte stand te bouwen, eventueel elke keer op een
andere manier.

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

Winkeldisplays
Professioneel in presenteren
Sinds jaar en dag zijn er vele soorten displays van
diverse materialen. Uw product optimaal gepresenteerd door middel van een display werkt verkoop
bevorderend en heeft een informatieve functie.
Mooie producten op maat gemaakt van ontwerp tot
proefmodel en complete productie.
Laat u verrassen door de creativiteit, design en
communicatiekracht van deze displays!

Direct opvallend
De algemene winkeldisplay biedt uitkomst voor een
uitstekende communicatie en zorgt ervoor dat uw
producten prominent aanwezig zijn op de winkelvloer. Een representatieve winkeldisplay wordt door
de retail graag ingezet, mede doordat aankoopbeslissingen steeds vaker op de winkelvloer genomen
worden.
Displays gemaakt van hout, metaal, draadstaal,
alubond, kunststof of acrylaat voorzien van een
eigen bedrukking: echte eye-catchers!
Hiernaast enkele voorbeelden, deze displays
worden op maat gemaakt vanaf 50 stuks.

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

Draaidisplays
Opvallend en mooi
Uw product gepresenteerd op of door middel van
een prachtige en opvallende draaidisplay is een
sterk marketingtool om uw producten te presenteren.
Het brede scala aan draaidisplays is dan ook de
moeite waard om in uw productpresentatie op te
nemen.

Eenvoudig en veelzijdig
Draaidisplays zijn eenvoudig en veelzijdig, zowel
op het gebied van presentatie als inzetbaarheid.
Deze vorm van productpresentatie is perfect geschikt
als point of sale materiaal en om de aandacht te
vestigen op uw product of boodschap.
Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot het
formaat van de draaidisplays: kleiner voor op een
balie, groter voor producten zoals ansichtkaarten of
sieraden. Deze laatste zijn veelal gemaakt van
draadstaal en voorzien van een full colour topkaart.

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

Toonbankdisplays
Design en functionaliteit
Een display op de toonbank of balie dient als opvallende productpresentatie, maar geeft ook de
mogelijkheid om in het schap zijn werk te doen.
De display kan vervaardigd worden in diverse materialen zoals bijvoorbeeld hout, metaal of kunststof.

Kwaliteit en representatief
U kunt snel en eenvoudig uw product showen door
middel van een toonbankdisplay, functionaliteit gecombineerd met design zorgt voor extra aandacht.
Kwalitatieve displays dragen bij aan de uitstraling
van uw producten, precies wat u wilt bereiken!

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

Houten displays
Zien en gezien worden
Van idee tot creatie, zien en gezien worden.
Houten displays zijn met hun opvallende verschijning
zeker een toevoeging op uw productpresentatie.
De displays kunnen gemaakt worden van verschillende soorten hout voor plaatsing op een balie of
als grote winkelkast. Met de gewenste uitstraling,
kleurstelling, logo etcetera ondersteunen deze
displays de verkoop op een efficiënte manier.

Natuurlijk opvallend
Houten displays zijn mooi, stevig, van een hoge
kwaliteit en niet te vergeten opvallend te noemen.
Met de gewenste uitstraling, logo’s of uiting staat
uw product als een huis.

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

Folderdisplays
Direct opvallend
Folderdisplays voor op de toonbank, vloer of wand,
zijn een opvallende presentatievorm van folders,
flyers of magazines. Geschikt voor alle formaten en
leverbaar in de gewenste kleuren, met of zonder
bedrukking. Opvallen doet de folder display in
ieder geval.

Eenvoudig en veelzijdig
Folderdisplays zijn veelzijdig en eenvoudig, zowel
op het gebied van presentatie als inzetbaarheid.
Directe aandacht vestigen op uw product of boodschap. De folderdisplay is een uitstekende vorm van
productpresentatie of als point of sale materiaal.

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

Krantendisplays
Opvallend informatief
Op maat gemaakte krantendisplays met een hoge
informatieve attentiewaarde en in kleur en bedrukking naar wens. Kranten-, magazine- of tijdschriften
displays zijn perfect inzetbaar om uw product te
presenteren op een juiste en opvallende manier.
Met of zonder topkaart en eventueel voorzien van
een acrylaat verwisselplaatje.

Kwalitatief maatwerk
Deze displays zijn al vanaf 12 stuks op maat
leverbaar in elke gewenste afmeting, kleur en
bedrukking. Dan heeft u een kwalitatief mooie,
stevige, maar toch lichte alubond display.

Kijk voor meer voorbeelden op
www.displayvoorbeelden.nl

OneNightStand presentatiewanden
Gemakkelijk en goedkoop
De OneNightStand is de allergoedkoopste en gemakkelijkste presentatiewand die op dit moment te koop is.
De wand is gemaakt van een 5mm dikke kunststofplaat,
die zo gestanst en gesneden is, dat hij snel ingeklapt
kan worden en als koffer met handvat dient.
Geen losse delen, maar gewoon een prima wand.
De wanden zijn eenzijdig full colour bedrukt.
De presentatiewanden zijn zo goedkoop, dat u ze
voor eenmalig gebruik kunt aanschaffen, maar ze
zijn zeker ook veel vaker te gebruiken.
Te verkrijgen in de maten 150 tot 300cm breed en
200cm hoog, ingeklapt zijn ze 100cm breed en
60 tot 100cm hoog (4cm dik). Het gewicht per wand
is ongeveer 4 kg.
Afwijkende maten in grotere aantallen en/of
dubbelzijdige bedrukkingen zijn ook leverbaar.

Sprinter presentatiewanden
Eenvoudig uitklapbaar
De SPRINTER presentatiewand is een 6- 8- of 10 delig
lichtgewicht vouwwand. Deze kunt u zelf uitbreiden
met verschillende accessoires zoals driehoeksplateaus,
driehoeksplateaus met verlichting, losse verlichting,
folderbakjes, een verhoging en een bijpassende balie.
De wand bestaat uit 2 rijen panelen van 70x100cm
die op elkaar gezet kunnen worden. De wand is eenvoudig uitklapbaar en kan verpakt worden in een
koffer of flightcase, zodat hij makkelijk vervoerbaar is.
De wand is dubbelzijdig te gebruiken en in elk paneel
zitten 2 verwisselbare platen. De uitklapwand is in elke
gewenste hoek te zetten, hij scharniert zowel linksom
als rechtsom en meerdere wanden zijn aan elkaar te
koppelen.
De panelen kunnen full colour worden bedrukt of in
één kleur worden beplakt met folie of magneet folie.
Ook in kunststof leverbaar. Het gewicht is ongeveer
10 kg. Leverbaar in witte, zilveren of zwarte
aluminium profielen.

Standbouw systeem
Snel op te bouwen
Een standbouwsysteem dat bestaat uit lichtgewicht
panelen van 75x100cm en andere maten, gemaakt
van kunststof en aluminium, zeer stevig en toch licht.
De wanden worden door middel van een pin aan
elkaar opgezet, dit is tevens het scharnierpunt. Met
stelvoetjes aan de onderkant worden de wanden op
elkaar gezet. Eenvoudig en zonder gereedschap.
De panelen zijn in verschillende kleuren leverbaar
zodat u samen met de bedrukte voorhangpanelen,
striping en logo’s een systeemstand krijgt op maat
gemaakt in uw eigen huisstijl.
De wand kan uitgebreid worden met verschillende
accessoires zoals balies, keuken/bergruimte, folderschappen, kasten, verlichting, inbouw van tv schermen
en eventueel andere accessoires die u nodig hebt.
De panelen worden per 5 stuks verpakt in een stevige
doos en zijn eenvoudig handel- en vervoerbaar.
Zeer snel op en af te bouwen: een stand van 40m2
staat compleet binnen 4 uur!

Waarom zou u kiezen voor TVE Reclameproducties?
TVE Reclameproducties B.V. levert een totaalconcept op het gebied van visuele
communicatie voor onder andere retail, bedrijven en instellingen.
Van vlaggen, banners, textielprints, textielframes, displays, raambelettering en
stickers tot XL prints, full colour panelen en gevelreclame.
Het one-stop-shopping concept staat centraal, zodat wij u kunnen ontzorgen.
Als full service leverancier biedt TVE u de mogelijkheid om uw totale visuele
pakket door ons te laten verzorgen.
In de gedragscode van TVE is maatschappelijk verantwoord ondernemen een
belangrijk onderdeel. Wij proberen altijd een juiste balans te vinden tussen het
uitvoeren van de kernaktiviteiten en het nemen van de verantwoordelijkheid
ten aanzien van milieu en de sociale context. Een goede balans leidt tot betere
resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

