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Of het nu gaat om evenementen in de eigen be-
drijfshal, om tijdelijke exposities buiten de 
deur of (semi)permanente tentoonstellingen, 

men krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk 
te maken. Bij een professionele bedrijfsuitstraling hoort 
een professionele manier van presenteren. Met de ex-

positiepanelen van ABC Display kan dat, op een zeer 
comfortabele manier.

GEBRUIKSGEMAK EN DUURZAAMHEID 
VOEREN DE BOVENTOON
Truijens vervolgt zijn verhaal: “Onze expositiepanelen 
komen in diverse soorten en maten. Kenmerkend is het 
feit dat ze zonder gereedschap in elkaar te zetten zijn. De 
maximale maat per paneel meet maar liefst 300 cm x 125 
cm. Wie meer displayruimte nodig heeft, kan de panelen 
eenvoudig koppelen aan elkaar. Een communicatiebood-
schap kan zo eindeloos uitgestrekt worden, waarbij de 
gekoppelde panelen als één passend geheel ogen.”
De uit aluminium vervaardigde frames zijn duurzaam 
en licht in gewicht. Dat maakt transporteren, monteren 
en demonteren tot een eenvoudige klus. Materialen wor-
den bevestigd met klittenband (het paneel in het frame 
is bekleed met velours), punaises of schilderijhaken. 
Behalve als posterbord zijn de expositiepanelen ook als 
posterwand in te zetten.

DRAAGBARE ROOMDIVIDER
De expositiepanelen lenen zich uitstekend om als 
roomdivider ingezet te worden, bijvoorbeeld op beur-
zen of op kantoor. “Al dan niet voorzien van een com-
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Breng je boodschap 
snel en flexibel over 
op iedere locatie

Expositiepanelen van ABC Display

‘Portable branding’ noemt ABC Display de inzet van haar 
expositiepanelen. Daarmee is niets teveel gezegd: met de 
veelzijdige reclamedragers van ABC Display creëert iedereen 
in een handomdraai een professionele presentatiewand. 
“Ideaal voor gebruik op iedere locatie, onze expositiepanelen 
zijn multifunctioneel inzetbaar”, zegt Cyrus Truijens, 
eigenaar van ABC Display.
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municatieboodschap, kan er in een handomdraai een 
scheidingswand gecreëerd worden, die altijd netjes en 
professioneel oogt”, licht Truijens toe. “Daarbij heeft de 
gebruiker de keuze om het paneel in staande of liggende 
uitvoering toe te passen. Flexibiliteit is een echte USP 
van dit product.” 

Het feit dat de panelen dubbelzijdig te gebruiken zijn, 
lost tevens een ander probleem op. De gebruiker zit niet 
meer vast aan een zichtzijde en een onafgewerkte zijde. 
Dat maakt de expositiepanelen zeer geschikt om vrij-
staand in een ruimte toe te passen.

TIJDELIJK GEBRUIK
“We kunnen ons voorstellen dat bedrijven die slechts af 
en toe behoefte hebben aan expositiepanelen liever niet 
investeren in de aanschaf van een draagbare wand. Voor 
die bedrijven hebben we de mogelijkheid om exposi-

tiepanelen te huren, tegen schappelijke tarieven”, aldus 
Truijens. “Denk bijvoorbeeld aan klantendagen, waarbij 
er rondleidingen door het bedrijf zijn. Expositiepanelen 
in kleinere afmetingen kunnen dan ingezet worden als 
interne bewegwijzering.”

MEER DAN COMPLEET IN AANBOD
‘Keep moving your brand’ zijn de gevleugelde woorden 
waarmee men bedrijven die willen exposeren faciliteert. 
ABC Display heeft naast de genoemde expositiepanelen 
ook andere beursbenodigdheden in haar leveringspro-
gramma. “We staan tevens bekend om onze presentatie-
wanden, roll-banners, beursstands, balies en zuilen. Of 
het nu om koop of huur gaat, het is one-stop-shopping 
bij ABC Display. Zelfs brochurehouders leveren we me, 
als dat gewenst is”, zegt Truijens tot slot.

www.abcdisplay.nl
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