
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Automotive: enkele voorstellen 

CAR 
SPOTLIGHT 

BE WELCOME 
BE WELCOME 
& LIGHTNING 

SHOWROOM VISITUS 

Een wagen in de 
‘spotlight’ plaatsen op 
uw parking of in 
showroom. 
 
Truss-constructie met 
aangepaste RGB 
belichting. 
 
Incl. materiaal, transport, op- 
en afbouw. 

Inkleding van uw inkom 
tijdens bv.: een event,  
actie, opendeurdag, ... 
 
Loper (in kleur naar 
keuze), overdekte 
ingang met ramen en  
sfeervolle uitlichting. 
 
Incl. materiaal, transport, op- 
en afbouw. 

Inkleding van uw inkom 
en volledige uitlichting 
met animatie op 
voorgevel van uw 
showroom. 
 
Loper (in kleur naar 
keuze), overdekte 
ingang met ramen en 
sfeervolle uitlichting met 
lichtprojectors voor 
animatie. 
 
Incl. materiaal, transport, op- 
en afbouw. 
 

Zoals ‘Be Welcome & 
Lightning’ met stijlvolle 
uitlichting binnen in 
showroom in combinatie 
met professionele 
veloursgordijnen. 
 
Zelfde materiaal als ‘Be 
Welcome & Lightning’, 
met aangepaste indoor 
RGB belichting, Pipe & 
Drape houders en mooie 
professionele velours 
gordijnen in verschillende 
kleuren beschikbaar. 
 
Incl. materiaal, transport, op- 
en afbouw. 
 

Zoals ‘ShowRoom’ met 
volledige inrichting voor 
en organinsatie van een 
event, A-tot-Z. 
 
Zelfde materiaal als 
‘Showroom’ met LCD-
schermen op statief, 
projector & scherm, 
draadloze microfoon, 
speakers en mengtafel. 
 
Optioneel verschillende 
soorten catering, 
entertainment en 
hostessen. 
 
Incl. materiaal, transport, op- 
en afbouw. 
 
 

De indicatieve prijzen vermeld zijn gebaseerd op materiaal huur gedurende 7 dagen inclusief avond/nacht op- & afbouw  en exclusief BTW; 
naargelang uw specifieke locatie en loopduur maken wij graag vrijblijvend een fixed-price offerte. 

OP AANVRAAG OP AANVRAAG OP AANVRAAG OP AANVRAAG OP AANVRAAG 



Car Spotlight 

Afbeeldingen zijn illustratief en niet bindend; de gebruikte materialen kunnen volledige naar uw keuze aangepast worden in een offerte. 

Een model wordt uitgelicht op uw parking of in de 
showroom om extra de aandacht te trekken. 
 
Door de opstelling met 8 RGB LED-spots kunnen we de 
kleuren instellen afhankelijk van de wagen. 
 
Bv.: een metaal-groene wagen kunnen we langs de 
achterkant + rechts uitlichten met meer blauw licht, en de 
voorkant + links met meer groen licht.  
 
Door deze kleurspeling is deze wagen en uw garage 
s’avonds en ‘s nachts duidelijk opmerkbaar. 

Materiaal inbegrepen: 
• Trussconstructie met afmetingen 3m x 4m x 3m 
• Uitlichting met 8 RGB LED-spots. 



Sommige activiteiten verdienen een mooie inkom welke 
uw klanten en prospecten naar binnen toe begeleid in stijl. 
 
De uitlichting van de spots en kleurenschema van de loper 
kunnen op elkaar afgestemd worden volgens wens. 
 
Door deze verlichting ook ‘s avonds en ‘s nachts te laten 
branden realiseren we  een gezellige uitnodigende inkom 
welke de aandacht trekt. 

Be Welcome 

Afbeeldingen zijn illustratief en niet bindend; de gebruikte materialen kunnen volledige naar uw keuze aangepast worden in een offerte. 

Materiaal inbegrepen: 
• Overdekte inkom (2,5m x 4m), zijkant afgewerkt met ramen en 

uitgelicht met 8 RGB LED-spots. 
• Loper in kleur naar keuze (2m x <15m). 



Be Welcome & Lightning 

Afbeeldingen zijn illustratief en niet bindend; de gebruikte materialen kunnen volledige naar uw keuze aangepast worden in een offerte. 

De inrichting van uw inkom in het kader van een 
productlancering en/of promotie nodigt uw klanten uit. 
 
Om extra aandacht te trekken wordt de buitenkant van 
de showroom uitgelicht en een lichtanimatie afgespeeld 
tijdens de avond en nachturen (inferno vuurprojector, 
GOBO’s, andere...). 
 
Iedereen zal uw garage opmerken en hun interesse 
opgewekt worden. 

Materiaal inbegrepen: 
• Overdekte inkom (2,5m x 4m), zijkant afgewerkt met ramen en 

uitgelicht met 8 RGB LED-spots. 
• Loper in kleur naar keuze (2m x <15m). 
• Buitenverlichting gevel met 12 RGB LED-spots op vloer en/of statief. 
• Lichtanimatie met 4 Inferno Projectors. 



ShowRoom 

Afbeeldingen zijn illustratief en niet bindend; de gebruikte materialen kunnen volledige naar uw keuze aangepast worden in een offerte. 

De inrichting van uw inkom en stijlvolle belichting van uw 
garage trekt de aandacht voor uw event of 
productlancering. 
 
Eenmaal binnen in de showroom worden er één of 
meerdere modellen in de kijker gezet, door deze af te 
lijnen met een luxueus doek en correct uit te lichten. 
 
Er zijn verschillende opstellingen mogelijk en 
kleurenkeuze’s van de velours-doeken. 

Materiaal inbegrepen: 
• Overdekte inkom (2,5m x 4m), zijkant afgewerkt met ramen en 

uitgelicht met 8 RGB LED-spots. 
• Loper in kleur naar keuze (2m x <15m). 
• Buitenverlichting gevel met 12 RGB LED-spots op vloer en/of statief. 
• Lichtanimatie met 4 Inferno Projectors. 
• Binnenverlichting met 16 RGB LED-spots op statief en/of vloer. 
• Pipe&Drape Nachtblauw doek (andere kleuren mogelijk), 10mx3m 

gedrappeerd. 



Materiaal inbegrepen: 
• Overdekte inkom (2,5m x 4m), zijkant afgewerkt met ramen en 

uitgelicht met 8 RGB LED-spots. 
• Loper in kleur naar keuze (2m x <15m). 
• Buitenverlichting gevel met 12 RGB LED-spots op vloer en/of statief. 
• Lichtanimatie met 4 Inferno Projectors. 
• Binnenverlichting met 16 RGB LED-spots op statief en/of vloer. 
• Pipe&Drape Nachtblauw doek (andere kleuren mogelijk), 10mx3m 

gedrappeerd. 
• Draadloze micro, speakers en mengpaneel. 
• Presentatie op 3 50” LCD-schermen op statief met signaalprocessor. 
• Projector (2,200 Lumen) en scherm 2m x 3m. 

 

Optioneel: 
• Catering naar keuze, bv.: tapas, amuse-bouche, cava, champagne, ... 
• Host(ess)en voor ontvangst van uw genodigden en bediening. 
• Entertainment: gastoptreden, springkasteel voor kinderen, etc. 

 

VisitUs 

Afbeeldingen zijn illustratief en niet bindend; de gebruikte materialen kunnen volledige naar uw keuze aangepast worden in een offerte. 

De volledige omkadering van uw event of opendeurdag, 
met inrichting van uw inkom, gevelverlichting en 
showroom, inclusief LCD-schermen en beamer voor 
presentaties. 
 
Catering, hostessen en entertainment is op maat te 
organiseren. 



 
 
 
 
 
 
 

Gelrodesebaan 42 
B-3110 Wezemaal 

 
+32(0)489/73.70.44 

 
info@avenew.be 

 
www.avenew.be 


