EXTRA FOTO’S OP WWW.EXPO360.BE

TRAILER 6500C
INFORMATIE

Het mobiel podium 6500C is de oplossing voor wie zijn product in 360° wil presenteren. Het mobiele podium heeft standaard twee
oprijrampen om uw product op het podium te rijden. Het plateau van de trailer is afgewerkt in traanplaat en standaard voorzien van een
Truss kader, 2 LED-stralers en een zwarte podiumrok. De Truss kader staat reeds op de trailer gemonteerd en wordt zo getransporteerd.
Het geheel staat dus direct startklaar bij aankomst. In de meeste gevallen kan uw product reeds op het podium getransporteerd worden
naar de plaats van expo.
Deze combinatie biedt dus heel wat mogelijkheden om uw product op een exclusieve manier in de kijker te plaatsen, ook tijdens het
transport van A naar B.

BRANDING

Personalisatie: dit podium kan naar uw wens gepersonaliseerd worden met achterbaches, zijbaches en/of topbaches voor- en achteraan.
Prijzen hiervoor zijn eenvoudig te verkrijgen op aanvraag.

EIGENSCHAPPEN / BENODIGDHEDEN

Afmetingen plateau: L 6,5 m x B 2,55 m (+dissel)
Afmetingen draaiplateau: L 4,5 m x B 1,8 m
Afmetingen (incl. Truss kader): L 6,5 m x B 2,5 m x H 4 m
Eigen gewicht: 1.200 kg
Maximum gewicht: 3.500 kg

MOGELIJKHEDEN

Het podium is uiterst geschikt voor presentaties van grasmaaiers tot wagens, van bromfietsen tot boten en van fietsen tot quads.
Kortom, wenst u uw product in de spotlights te zetten in een 360° view, dan is de 6500C exact wat u zoekt!

HUURPRIJZEN

Huurprijs voor 1 weekend: € 420 (meerdere dagen of weken: op aanvraag)
Prijzen personalisatie, baches: op aanvraag
Transport door Expo360: aantal km x € 0,85 + reistijden.

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• Verlichting d.m.v. 2 LED stralers

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF:

• Licht & geluidsinstallatie
• Opbouw / afbouw
• BTW België 21%

HUURINFORMATIE :

Het mobiel podium 6500C vergt een beperkte opbouwtijd. Hiervoor is ook een minimum stroomvoorziening vanuit een vaste lijn
(1 x 220 V) noodzakelijk. Geluidsinstallatie en/of extra verlichting kunnen worden voorzien.
Prijzen hiervoor zijn op aanvraag.

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

