
 

AVENEW events  your event partner: results, happiness & satisfaction info@avenew.be  

is een initiatief gegroeid 
vanuit een team dat een 
ruime ervaring heeft 
opgebouwd in de praktische 
uitvoering en opbouw van 
allerlei soorten evenementen. 
 

Via deze ervaring is er bij ons de overtuiging 
gegroeid dat er nood is aan een andere aanpak. 
 
Door onze no-nonsense en hands-on mentaliteit 
slagen we er in om hoge kwaliteit evenementen 
te organiseren in een competitieve markt met 
gelimiteerde budgetten. 

 
 

 
 
 

Automotive: 
 
De lancering van een nieuw model gaat altijd 
gepaard met de nodige marketing om dit in de 
verf te zetten. 
 
Individuele garage’s en verkoopspunten doen er 
alles aan om de aandacht van hun prospecten 
en klanten hierop te vestigen. Ook hier denken 
wij mee! 

 
 

‘Ecolonomisch’: 
 
Door transporten te optimaliseren, werken we 
zowel budget-vriendelijk en verminderen we 
onze ecologische voetafdruk. 
 
Er word -waar mogelijk- bewust gekozen voor 
ledverlichting en herbruikbare materialen. Het 
onderhoud van materialen gebeurd met 
biologisch afbreekbare middelen. 

 

Onze diensten: 
 
Inrichten van uw verkoopspunt voor event 
en/of opendeurdag: 
 

  gepersonaliseerde binnen- en 
buitenverlichting (GOBO’s mogelijk) 

  aangepaste interieur decoratie en 
meubilair 

  verfraaiing van de inkom (rode loper, 
kaarsen, vuurfiguren, vlammende 
fonteinen, etc.) 

  tenten voor inkom en buiten-activiteiten 

  inflatables (allerhande, incl. ‘flyboys’ en 
maatwerk) 

  kabuki valsysteem, autoreveal, CO2 jets 
en/of confetti voor spectaculaire 
voorstelling nieuw model 

  installatie projectie-systemen, flatscreens 
en/of LED-walls. 

  avond- en nachtopbouw mogelijk om 
hinder voor uw klanten en u te beperken. 

  ... 

 
 
Tijdens event en/of opendeurdag: 
 

  catering (hapjes, buffet, cava/champagne, 
streekbieren, etc.) 

  onsite technische standby support 

  onthaal & hosting 

  gepaste (achtergrond-) muziek, met of 
zonder DJ en/of live-band. 

  ‘branded’ spreekgestoelte met volledige 
technische uitrusting (micro, speakers, etc) 

  organisatie van loting (winnaars krijgen 
ballonvaart, weekendje weg, testrit met 
model X, autovakantie, etc.) 

  ... 

 

 

 

 

 

Sales:    Technical support: 

Toon CUYPERS  Adam VAN ELSLANDER 

+32(0)489/73.70.44  +32(0)497/07.26.96 

toon@avenew.be   info@avenew.be  
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