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GROTE LETTERS 
De naam van je evenement in grote letters laten zien 
lijkt steeds populairder te worden. Niet zo gek, want het 
ziet er mooi uit en het komt vaak terug op de foto’s en 
video’s die er gemaakt worden. Goed voor je branding 
dus! Wil jij ook grote letters bestellen? Wij lichten drie 
variaties uit.

BUDGETVRIENDELIJK MET PIEPSCHUIM
De goedkoopste oplossing is piepschuim. Dat is ook lek-
ker licht om te vervoeren. Het nadeel is dat het best kwets-
baar is en je het niet vaak kunt hergebruiken. Het belandt 
dan al snel in de prullenbank, zonde! Door middel van 
een speciale coating kun je het geschikt maken om buiten 
neer te zetten. Het wordt dan alleen wel een stuk duurder.

LETTERS MET LICHT
Voor een wauw-effect kun je kiezen voor letters met licht. 
Je weet wel, met die peertjes. Supermooi, zeker als je het ’s 
avonds buiten neerzet of in ruimtes waar het wat donker-
der is. Een voordeel is dat je deze letters vaak kunt huren. 
Ze zijn daardoor van materiaal dat stevig is en je vaak 
kunt hergebruiken.

PROJECTMAPPING OP LETTERS
Wil je nog een groter wauw-effect, dan is er nog de moge-
lijkheid om projectmapping in te zetten. Hierbij projecteer 
je een (animatie)video op de letters. Je kunt het gebruiken 
als verlengstuk van een beeldscherm op het podium. Of 
projecteer er gewoon mooie beelden op en gebruik het als 
decoratie en sfeermaker.

Welke toffe goodies kun je inzetten voor 
je evenement en hoe zet je dit dan slim in? 
Samira Salman van EventGoodies selecteert 
voor Meeting Magazine een goodie en een 
toepassing hiervoor. Meer locaties, gadgets, 
entertainment, bijzondere catering en tips 
zijn te vinden op eventgoodies.nl.

GOODIES

M E E T I N G GO O D I E S

Fotocredits: Dutchlite 

35  

>

http://Meetingmagazine.nl

