
INForMAtIe  
De MoveSpace “Double Rotation” is het neusje van de zalm voor wie zijn product op een spectaculaire manier in 360° én op hoogte wil 
presenteren.
Deze MoveSpace “Double Rotation” heeft zoals de naam het laat vermoeden een dubbel roterend bovendeel en body waar uw product 
door alle omstaanders gezien zal worden. Ook ’s avonds en ’s nachts zal uw product opvallen door de HQI-spots die zowel op uw product 
als op uw boodschap gericht zijn.
De MoveSpaces zijn oorspronkelijk ontworpen om wagens te showen op een hoogte van 4,2 m.
Naast wagens kunnen we hier bv. ook een Truss kader op plaatsen met een gepersonaliseerde bache erin of grote blikvangers (al of niet 
opblaasbaar). Uw boodschap staat op twee verschillende dragers:
• de ‘body’;  standaard is dit een witte bal van Ø 3m, deze draait naar rechts. 
• de cirkel met Ø 3,5m; uw product staat visueel op een grote cirkel van Ø 3,5m met uw boodschap en draait naar links. 
 Alles kan ook in één richting draaien indien u dit wenst. 

brANdINg
Personalisatie van:
1. de standaard witte bal dmv kleefletters
2. de cirkel d.m.v baches en/of panelen
3. andere unieke vorm van de body (al of niet opblaasbaar)

eIgeNschAppeN / beNodIgdhedeN 
Afmetingen tot draaiplateau: 5 x 5 x 4,2 m. H
Eigen gewicht: ± 3.500 kg

MogelIJKhedeN
De MoveSpace is uiterst geschikt voor presentaties van wagens, bromfietsen, motorboten, tekstboodschappen,... 
Kortom, wenst u uw product in de spotlights te zetten in een opvallende 360° view, dan zijn de MoveSpaces exact wat u zoekt!

huurprIJZeN 
Huurprijs: € 350/dag (meerdere dagen of weken: op aanvraag)
Prijzen personalisatie en opmaak van baches: ± € 1.200/MoveSpace
Huur van Truss kader (prijs op aanvraag)
Transport door Expo360 aan € 90/ uur (vrachtwagen met kraan)

 prIJZeN ZIJN eXclusIeF:
• Op- en afbouw, voorbereidingen personalisatie
• Verlichting
• BTW België 21%

huurINForMAtIe 
De MoveSpaces vergen een beperkte opbouwtijd.
De vrachtwagen met kraan moet op de plaats van de expo kunnen staan om te laden/lossen.
Een stroomvoorziening vanuit een vaste lijn is noodzakelijk voor rotatie en verlichting.

Meer info: info@expo360.be - 052-30 09 16

eXtrA Foto’s op www.eXpo360.be
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