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Stærke og
fleksible løsninger
EI-Udstillinger tilbyder stærke og fleksible løsninger,
når opgaven er visuel profilering til konferencer, udstillinger,
messer eller produktpræsentationer.
Med en bred vifte af forskellige let transportable
udstillingssystemer, messestande samt specialkonstruktioner er der mange muligheder for at sammensætte præcis den løsning, som er nødvendig for at
præsentere budskabet på den helt rigtige måde.
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EI-Udstillinger giver meget gerne et bud på Jeres løsning til en udstillingsstand eller en produktpræsentation. Men også gerne fornyelse og udskiftning af print
i eksisterende udstillingssystemer.
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I denne brochure har vi valgt at give et overblik over
en del af de mange og spændende muligheder.
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Roll Up

Roll Up findes i et bredt udvalg af
kvalitet, design og prisklasser.

Roll Up Classic
Højde: 215 cm
Bredde: 85 / 100 / 115 cm

Roll Up Bred
Højde: 215 cm
Bredde: 145 cm

Roll Up Standard
Højde: 200 cm
Bredde: 60 / 70 / 80 cm
85 / 100 / 120 cm

MediaScreen 2 outdoor
Højde: 180 cm
Bredde: 85 cm

Forskelligt tilbehør som
eksempelvis transporttasker
og lys kan typisk vælges
til eller fra.

Beach Flag

Beach Flag får effektivt og
levende budskabet op i højden.

Beach Flag
Højde: 190 cm
Bredde: 80 cm
Højde: 236 cm
Bredde: 104 cm
Højde: 317 cm
Bredde: 117 cm
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Eksklusiv Flag Stander
Højde: Buet version 450 cm
Vinkel version 300 cm
Bredde: 100 cm

Stærke og
fleksible løsninger
Image Display

4 Screen
Højde: 148,5 cm
Bredde: 55 cm

Forskellige systemer kan holde
budskabet stående eller hængende.

Expo Wall - Fold Up

Flex Display

Højde: 195 cm
Bredde: 70 cm
Højde: 215 cm
Bredde: 85 / 100 / 115 / 145 cm

Banner

Hængende bannere skaber
kontakt på lang afstand.
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Pop Up

Pop Up udstillingssystemer
er lette og fleksible. Fås i
både lige og buet version.

Basic

Travel

Modulsystemet
er nemt at håndtere
og opstille.

Magneter
sættes meget
nemt på
modulsystemet.

Monitor Stand S10
holder skærme op
til 30 kg eller 42”
og kan integreres
i Pop Up.

Printbanerne
monteres på
magneterne fra
top mod bund.

Premium

Case & Counter
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Til de lette skærme
fås holder til montering
direkte på Pop Up
systemet.

Fladskærm
kan placeres
midt i modul
og printbane.

Meget fleksibelt, let at
transportere og sætte op
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Udstillingen

Tegning af standen kan vi hjælpe
med i perspektiv inden produktion.
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Diske og
podier

Diske og podier findes i
standardmål, men konstrueres
også efter behov.

Lumaline Counter
med indvendigt
lys præsenterer
budskabet skarpt og flot.

Case & Counter
forvandles fra
transportkasse til
flot og funktionel disk.

Curved Counter
er med print på
front og sider samt
indvendig hylde.

Multidisken er i et smukt
funktionelt design og fås i
hvid, grå og rød.

Aluminiumsdisk
konstrueres efter
konkret opgave
og behov.

Brochureholdere

Zig-zag A4
brochureholder
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Zig-zag A3
brochureholder

Brochureholdere i mange
forskellige versioner efter behov

Multistand brochure
og postersøjle

Brochure
stander

Disken er et midtpunkt
til at mødes

Jeres produkter skal
naturligvis præsenteres
på den helt rigtige måde.

Square Counter

Lead + Info Stander

Cirkel Counter

4 stk. Aluminiumsdiske
danner cirkel på en
åben stand.

Udlejning

Standard inventar

Water Cooler

Det kan eventuelt
være praktisk at leje.

AV udstyr
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Stand
layout

Udstillingen skal konstrueres så det
praktiske og det visuelle fungerer som
en helhed. EI-Udstillinger tilbyder at
være med i hele processen.

Grafisk
design
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Budskabet kommunikeres
bedst når grafisk design binder
produkter, ydelser og afsender
sammen på en god måde.

Messen er den direkte
dialog med kunden

Messestande

Klassiske messestande
designes og opbygges både
nationalt og internationalt.
Enten udlejning eller køb med
opsætningsmanual.

Opsætning og nedtagning af stande

EI-Udstillinger tilbyder også gerne
afhentning af en eksisterende stand
plus opsætning og klargøring på
messested. Samt efterfølgende
nedtagning og returnering.
Opstilling af Jeres stand i messeeller konferencecenter aftales og
koordineres nærmere, så tingene er
klar, når aktiviteterne starter. Så kan
virksomhedens repræsentanter være
friske, når kunderne kommer.
Returnering af standen når det
er slut. Efter at kunderne er gået og
arbejdet er gjort, kan der opsummeres og evalueres. Vi sørger for
det praktiske med nedtagning, når
det passer ind i afviklingen.

Lager

Opbevaring af udstilling og materialer
kræver plads og håndtering. Det kan vi
naturligvis også hjælpe med.
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Præsenter budskabet på
den helt rigtige måde
EI-Udstillinger er en del af Education-Inspiration ApS og
tilbyder ekspertisen omkring de mange elementer, som
tilsammen skal udgøre en udstilling. Fra vurderingen af
mulighederne, over fasen med de gode ideer, via den
grafiske opsætning til produktionen og inklusiv de færdige
udstillingsprodukter.
Vi tilbyder såvel enkelte produkter som den store udstilling med projektering fra start til slut. Enhver opgave skal
have kvalitet og design til praktisk at fungere med budget
og deadlines.
Med forhandlingen af mange forskellige gode og etablerede produkter fra de førende producenter af systemer til
display og udstillinger, kan vi altid finde den rigtige løsning til den konkrete opgave.
Vi tilbyder et godt og trygt samarbejde med interessante,
kreative og praktiske løsninger.
Med venlig hilsen
EI-Udstillinger

Education-Inspiration ApS
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Hammerholmen 39 H
2650 Hvidovre
Tlf. +45 52 74 50 00

www.ei-udstillinger.dk
kontakt@ei-udstillinger.dk

