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Textielframes
Montage

TVE Reclameproducties 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.
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In de gedragscode van TVE is
maatschappelijk verantwoord
ondernemen een belangrijk
onderdeel.
Wij proberen..continu een juiste
balans te creeren wat betreft het
uitvoeren van de kernaktiviteiten
enhetnemenvandeverantwoordelijkheid ten aanzien van milieu en de
sociale context. Een goede balans
leidt tot betere resultaten voor
zowel het bedrijf als de samenleving.

Welkom

elkom
In het kloppende hart

De afdeling verkoop staat voor
u klaar om aan uw wensen te
voldoen. Samen met u wordt
een optimaal plan gecreeerd
om het vervolgens te visualiseren.
De afdeling planning zorgt er
onder andere voor dat deadlines gehaald worden.
Zij begeleiden het proces van
uw creatieve project van het
begin tot het eind.

Ontwerp

Ontwerp
Creativiteit in beeld

Onze studio is uiterst professioneel en zeer veelzijdig en
werkt dan ook dagelijks met de
grootste zorg en creativiteit
aan
..
uw projecten. Uw ideeen krijgen
vorm en beeld wordt...................
'werkelijkheid'.

Festivals
Festivals

Visuals & banners

Promotie en aankleding in
een attractiepark, op een
evenement of festival zijn
niet weg te denken. Om
bezoekers te amuseren en
informeren door middel van
bijvoorbeeld bewegwijzering,
festivalprints, spandoeken,
reclameborden, dranghekhoezen,
vlaggen of prints op plaat.
Projectmanagement en montage
voor (evenement)aankleding en
inrichting zijn een unieke combinatie!

Banieren
Vlaggen
Direct opvallend

Een vlag is het uithangbord van
uw bedrijf of winkel, een eerste
kennismaking. Wij leveren niet
alleen de vlaggen, maar ook de
vlaggenmasten en aanverwante
artikelen.
Met banieren kunt u eenvoudig
uw showroom, winkel en stand
verfraaien, zowel met indoor- als
met outdoorbanieren.
..
U creeert snel elke gewenste sfeer.
Door de grote diversiteit zijn de
mogelijkheden onbegrensd.

Sublimatie

Sublimatie
Full colour 330 cm

Deze printers zijn vandaag
de dag zonder enige twijfel
de meest veelzijdige digitale
printers voor textiel.
Deze machines realiseren
razendsnel full colour beelden met een resolutie van
720 dpi tot een breedte van
330 cm.
Gegarandeerde heldere, levendige kleuren op textiel.
Beelden van fotokwaliteit, dat
maakt deze printers visueel
uniek.

&

Sfeer
Decoratie
Eerste indruk

In veel bedrijven is men afhankelijk van de allereerste
..
indruk die een potentiele
klant krijgt als hij of zij de
showroom binnenkomt.
Wij weten dit als geen ander
en bieden u diverse mogelijkheden om een onuitwisbare
indruk achter te laten bij uw
publiek. Door gebruik te
maken van diverse materialen
..
creeert u de ideale sfeer bij
elk willekeurig product.

Projecten
Verrassend compleet

Als full service leverancier kan
TVE uw complete project visualiseren.
Van raamsticker tot wandbekleding,
van buitenbanier tot point-of-sale
materialen.

easy fix frame
printpanelen, gefreesd

easy fix frame

Direct-Print
Dia-light

XL prints

XL prints
Opvallend en mooi

De uitstraling van uw winkel
is van groot belang, het geeft
de consument een eerste indruk.
De herkenbaarheid, routing
en aantrekkingskracht van uw
zaak kunt u een boost geven
met verschillende technieken,
materialen en systemen

Sfeer

Sfeer

Full Colour

..

Sfeer creeren, er een beleving
van maken voor klanten om in
uw winkel te zijn, dat is wat visualisatie doet voor uw winkel.
Voldoen aan de wensen van uw
klant, persoonlijk contact en inspelen op de wensen en behoeften
van uw klant zijn belangrijk.
Het oproepen van bepaalde emoties
door uw service door te voeren in de
uitstraling van uw zaak is een geweldige toevoeging op de beleving
van de consument.

Instore Retail

Sfeer en informatie
De uitstraling van uw winkel is heel
belangrijk, maar voor de consument is
het van groter belang om, zonder al
teveel moeite, zijn weg te vinden in
uw zaak. Er is meer keuze in producten
maar steeds minder tijd om te winkelen.
..
Het geven van informatie om efficient
in te kopen staat hierbij natuurlijk heel
centraal evenals de juiste beleving
creëren.

Uw product gepresenteerd
op of door middel van een
prachtige, kleurrijke display.
Wij vervaardigen deze eyecatchers in diverse materialen zoals karton, hout, of
kunststof. Dit kan in vele
vormen uitgevoerd worden,
zelfs 3-dimensionaal.

Displays

plays
Opvallend mooi

Textielframes
Textielframes
EasyFix duurzaam en eenvoudig

De uitstraling van uw etalage,
winkel of stand is belangrijk!
Bijvoorbeeld het geven van
informatie, een prettige sfeer
..
creeren of een goede herkenbaarheid dragen ertoe bij uw
bedrijf te profileren.
EasyFix textieframes hebben
een hoge attentiewaarde, zijn
duurzaam en veelzijdig inzetbaar. Deze frames combineren
een elegante uitstraling met
de mogelijkheid om visuals
eenvoudig te verwisselen.

EasyFix

EasyFix (LED)
Opvallend verlicht

Naast de standaard EasyFix
uitvoering bieden wij ook textiel
frames met LED verlichting aan.
Tot 50% minder energieverbruik
dus zeer duurzaam.
Een perfect verlichte visual
heeft veel attentiewaarde en
dat is op zijn minst opvallend
te noemen.

V vlakbed
UV vlakbed
Snelheid en precisie

Met de UV vlakbed printer is
het mogelijk om uncoated,
flexibele en onbuigzame materialen te printen. Zelfs gladde, ongelijke en geperforeerde oppervlaktes zijn voor deze
printer geen enkel probleem.
Materialen tot 7 cm dik en met
een (maximale) breedte van
320 cm zijn te verwerken.
Tevens print deze gigant rol
op rol, zelfs XL-formaten in
een resolutie van 1080 dpi.

Frees
Frees
Visueel maatwerk

TVE beschikt over een automatische snijplotter specifiek
bedoeld voor kartonnage,
digitaal print & signing. POP
& POS compleet afleveren en
hierdoor uw communicatie
perfect in beeld te brengen
is belangrijk, zodat uw boodschap perfect wordt uitgedragen met de juiste materialen.
Met een snelheid van 1o2
meter per minuut en deze
extra in-house service kunnen wij u nog beter bedienen.
Werzaakmheden als redering,
printen en snijden gaan in
een workflow door.

Vloerprints
Opvallend decoratief

Extra verrassingselementen
in uw winkel of showroom
..
houden de aandacht van
uw potentiële klant langer
vast en bieden een hoge
attentiewaarde. Vloerprints
di
zijn in diverse
materialen
en formaten leverbaar en
zeer opvallend te noemen.
Maak uw vloer onderschei..
dend, uniek en verrassend.
Een echte eye-catcher!

Afwerking
Afwerking
Perfect afgewerkt

Wij zijn gespecialiseerd in
sublimatie, (full colour)
beletteringen, digitaal printen, snijden en frezen.
Doordat wij alles in eigen
huis produceren en afwerken
zijn wij zeer flexibel.
Van ontwerp tot de Projectbegeleiding of montage, van
begin tot eind, alles onder
controle.

Montage

Montage
Finishing touch

De montage van onze hoogwaardige (reclame) borden,
panelen, bewegwijzering,
banners, vlaggen en prints
kunnen wij ook voor u
verzorgen. Onze montagedienst komt dit karwei graag
voor u klaren.

