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EXPO´S & EVENTS

BANNERBOW - WANNEER JE GEZIEN WILT
WORDEN

Of u nu deelneemt aan een roadshow of een
kleiner evenement, Bannerbow producten
kunnen dat extra beetje f lair dat u zoekt
toevoegen. De evenementenbogen zijn f lexibel
en kunnen eenvoudig van een ingang naar een
beursstand worden verplaatst. Eén product, met
vele mogelijkheden.

BACKDROP + EVENT ARCH = COMPLETE STAND
Onze evenementbogen zijn bijzonder geschikt
voor tentoonstellingen, of als flexibel onderdeel
van een interieur. Lees meer over ons nieuwe
product, de Backdrop, op pagina 18-19.
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Een evenementenboog is een uitstekende aanvulling op een beursstand.
De vorm van de boog creëert een gevoel van ruimte dat mensen uitnodigt om contact te zoeken.

D E TA I L H A N D E L / R E TA I L

VERWELKOM UW KLANTEN OP EEN UNIEKE
MANIER!

Evenementenbogen van Bannerbow kunnen
op verschillende manieren worden gebruikt in
winkels en andere retailomgevingen. Door onze
bogen als toegangspoort te gebruiken, gaan
klanten letterlijk door uw boodschap heen.
Wanneer klanten uw winkel binnenstappen,
merken ze meteen dat er iets speciaals aan de
hand is.

WINKELCAMPAGNES EN AANBIEDINGEN
PRESENTEREN

Onze evenementenbogen zorgen ervoor dat ze
er geweldig uitzien in een winkelomgeving. Als
u de aandacht wilt vestigen op een bepaalde
campagne, promotie of product, kunt u de boog
boven of naast deze producten plaatsen om. Dit
wekt klantinteresse en nieuwsgierigheid.
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Een uitnodigende poort maakt dat klanten zich welkom voelen.

ALS ER WAT TE VIEREN VALT

THEMA’S EN CAMPAGNES

Wilt u inspelen op feestdagen, vakanties of
andere speciale gelegenheden? Door verschillende
doeken te gebruiken, kunt u gemakkelijk
nieuwe ervaringen, berichten en thema’s
creëren, zoals bijvoorbeeld voor Valentijnsdag,
Halloween, Pasen en Kerstmis. Dit betekent dat
u de evenementenboog het hele jaar door kunt
gebruiken!

EEN KAMER BINNEN EEN KAMER – DISPLAY
BEREIK VAN 360°

Door twee evenementenbogen samen te
gebruiken, creërt u gemakkelijk een koepelvorm,
waardoor er een aantrekkelijke kamer in een
kamer ontstaat. Met voldoende ruimte voor
meubels en aanvullende marketingmateralen
onder de boog.
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Vul de kamer met sfeer

AUTO´S

DIRECTE KLANTENAANDACHT

Met een evenementenboog in een showroom
creëert u een pop-up effect waarmee u de
aandacht van uw bezoekers trekt. Heel geschikt
als u een bepaalde actie, promotie of introductie
onder de aandacht wilt brengen.

DRAAGBAAR EN FLEXIBEL

Alle Bannerbowproducten worden geleverd
in een handige tas op wieltjes waarin u de
evenementenboog makkelijk mee kunt nemen.
Veel van onze klanten hebben ervoor gekozen om
de stalen voet te individualiseren door hun logo
op de voet aan te brengen.
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Breng producten extra onder de aandacht

SPORT

BANNERBOW VOOR SPORTEVENEMENTEN EN
SPONSORING
Bannerbow evenementenbogen creëren sfeer
en zijn een ware blikvanger op iedere locatie.
Plaats ze bij de ingang om bezoekers het gevoel
te geven dat ze VIP’s zijn of plaats twee bogen
in de vorm van een kruis zodat de sponsors van
de wedstrijd vanuit elke hoek zichtbaar zijn
voor toeschouwers. Creëer een spelerstunnel
uit verschillende bogen. Geef ze een opvallende
entree.

EEN NIEUW RENDEMENTSMODEL VOOR
SPONSORING

Uw evenementenbogen kunnen inkomsten
genereren voor uw bedrijf. Bannerbowproducten bieden u een nieuwe en effectieve
manier om uw sponsors onder de aandacht te
brengen. Het verkopen van advertentieruimte op
uw canvassen dekt meer dan alleen de kosten van
de evenementboog; het creëert ook een nieuwe
bron van sponsorinkomsten.
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Creëer een opvallende entree
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ALUMINIUM & BLACK EVENEMENTENBOOG

ALUMINIUM & BLACK EVENEMENTENBOOG

De neutrale, Bannerbows zijn makkelijk in elkaar te
zetten, maar als aluminium basis heeft een exclusieve
uitstraling en is verkrijgbaar in twee verschillende
kleuren. Bannerbow evenementbogen zijn
gemakkelijk op te zetten zonder gereedschap, ladders
of andere speciale hulpmiddelen; het kost u maar
een paar minuten om een Bannerbow op te zetten.
De Aluminium en Black zijn bedoeld voor gebruik
binnenshuis.

10

|

2021

|

Black

BANNERBOW

Aluminium

ALUMINIUM EVENEMENTENBOOG
Grootte		

Productcode

Beschrijving

Compleet systeem met canvas

S

10300SHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

10300MHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

L		

10300LHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

S

10300SHWDBL

Compleet systeem met canvas (dubbelzijdig printen)

10300MHWDBL

Compleet systeem met canvas (dubbelzijdig printen)

M		

M

Gewicht

Systeem zonder canvas
10300SHWS
S		

Systeem (zonder canvas)		

ca. 14 kg

10300MHWS

Systeem (zonder canvas)		

ca. 14 kg

10300LHWS

Systeem (zonder canvas)		

ca. 14 kg

M		
L		

ALUMINIUM & BLACK EVENEMENTENBOOG

De evenementenbogen Aluminium
en Black worden geleverd met een
stijlvolle tas om alle componenten
efficiënt op te bergen.
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Compleet systeem met canvas
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BLACK EVENEMENTENBOOG
Productcode

S

Beschrijving

10400SHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

10400MHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

L

10400LHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

S

10400SHWDBL

Compleet systeem met canvas (dubbelzijdig printen)

10400MHWDBL

Compleet systeem met canvas (dubbelzijdig printen)

M

M

Gewicht

Systeem zonder canvas

S

M
L

10400SHWS

Systeem (zonder canvas)

ca. 14 kg

10400MHWS

Systeem (zonder canvas)

ca. 14 kg

10400LHWS

Systeem (zonder canvas)

ca. 14 kg

300 cm

Onze evenementenbogen zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten.

OUTDOOR EVENEMENTENBOOG

BUITENSHUIS

De Bannerbow Outdoor evenementenboog
is ontworpen voor gebruik buitenshuis.
Een stalen voet met zwarte poedercoating
maakt de boog stabiel voor buitengebruik.
Een boog voor een buitenevenement zal
zeker opvallen; de f lexibele constructie
zwaait verleidelijk in de wind.
Openluchtevenementen kunnen een
uitdaging zijn omdat weersomstandigheden
vaak niet te voorspellen zijn. Een extra
gewicht of grondanker verhoogt de
stabiliteit van het product bij hogere
windsnelheden.

GEWICHTEN VOOR EXTRA STABILITEIT
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De voet wordt geproduceerd met
voorgestanste gaten waarmee deze
gemakkelijk aan een extra gewicht te
bevestigen is. Bevestiging aan een grasof veldanker is ook mogelijk. Bij lage
windsnelheden zijn geen extra accessoires
nodig maar voor extra veiligheid bieden slim
ontworpen gewichten extra stabiliteit. Deze
kunnen los worden aangeschaft. De voet
heeft eveneens een beugel voor bevestiging
van het canvas met een haak-en-lussluiting,
waardoor het canvas strak en veilig op zijn
plaats blijft.

Tip!AANGEPAST LOGO

Gewichten voor extra stailiteit

Als u wilt, kunt u zowel de grondplaat
als de gewichten individualiseren met een
persoonlijk bericht of bedrijfslogo. De
minimumorder hiervoor is 15 eenheden, met
een levertijd van vijf tot zes weken. Prijzen
zijn op aanvraag beschikbaar.

Tip!

LAAT DE NAAM JE NIET MISLEIDEN

Het Outdoor-model werkt ook heel goed
binnenshuis. In een omgeving waar veel
mensen rondlopen, biedt de Outdoor extra
stabiliteit.

Gepersonaliseerde stalen voet voor Outdoor Bannerbow

OUTDOOR EVENEMENTENBOOG

w

Nieu

PRE-PACKED IN BAG

De evenementenbogen worden
geleverd met een stijlvolle tas
om alle componenten eff iciënt
op te bergen. De tas heeft een
praktische inleg van schuim
zodat alle onderdelen netjes op
hun plek blijven liggen.

OUTDOOR EVENEMENTENBOOG MET VERRIJDBARE TAS
			
Grootte
Productcode

Beschrijving

Compleet systeem met canvas

S

M
L

10200SHWSGL-B

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

10200MHWSGL-B

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

10200LHWSGL-B

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)*

		
Systeem
zonder canvas

S

M
L

Gewicht met tas

10200SHW-B

Systeem (zonder canvas)

ca. 32kg

10200MHW-B

Systeem (zonder canvas)

ca. 32kg

10200LHW-B

Systeem (zonder canvas)

ca. 32kg*

* Large systeem is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Handige tas op wieltjes voor de
Outdoor Bannerbow
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OUTDOOR EVENEMENTENBOOG DE OPBERGDOOS

ALLES-IN-EEN PAKKET

De Outdoor evenementenboog
wordt geleverd in een handige
opbergdoos gemaakt van 3mm
dik kunststof dat bestand is
tegen vocht, kou en hitte,
in een handig ontwerp voor
transport en opslag. Er is
genoeg ruimte in de doos om
het canvas op te bergen.

Grootte Productcode
Compleet systeem met canvas
10200SHWSGL
S

M
L

Beschrijving

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

10200MHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)

10200LHWSGL

Compleet systeem met canvas (enkelzijdig printen)*

Systeem zonder canvas

S

M
L

Gewicht met tas
ca 32kg

10200SHW

Systeem (zonder canvas)

10200MHW

Systeem (zonder canvas)

ca 32kg

10200LHW

Systeem (zonder canvas)

ca 32kg^*

* Large systeem is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

BACKDROP

BACKDROP
De Backdrop is verkrijgbaar in verschillende ontwerpen. Kies het systeem en de voet die het beste
bij u past. de Backdrop creëert een opvallende
achtergrond. Samen met onze evenementenboog
creëert het de perfecte set: een draagbare beursstand voor elke denkbare gelegenheid.

VOOR BINNEN GEBRUIK
De Backdrop is bedoeld en geoptimaliseerd
voor gebruik binnenshuis. Maar de buitenvoet
is ook geschikt voor gebruik binnenshuis, als u
dat wilt.

Grootte

Beschrijving

S

30300SHWSGL

Compleet systeem Aluminium met canvas (enkelzijdig printen)

14

S

30400SHWSGL

Compleet systeem Aluminium met canvas (enkelzijdig printen)		

S

30200SHWSGL

Compleet systeem Aluminium met canvas (enkelzijdig printen)
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BACKDROP STANDALONE

Systeem zonder canvas

Gewicht met tas

S

30300SHW

Systeem Aluminium (zonder canvas)

ca. 14 kg

S

30400SHW

Systeem Black (zonder canvas)

ca. 14 kg

S

30200SHW

Systeem Outdoor (zonder canvas)

ca. 32 kg

TipUs HEEFT AL EEN EVENEMENTENBOOG?

U kunt naar wens gemakkelijk een Backdrop
aan uw bestaande boog toevoegen met behulp
van onze handige set met een tas, canvas,
glasvezelstangen en een adapter.

Adapter voor Aluminium en Black

Adapter voor buitenvoet

ADDERANDE BACKDROP
Grootte

Productcode

Beschrijving

S

30100SADPSGL

Extra achtergrond met canvas (enkelzijdig afdrukken), voor Aluminium en Black systemen		

S

30200SADPSGL

Extra achtergrond met canvas (enkelzijdig afdrukken), voor Outdoor-systeem

Systeem zonder canvas

			
Gewicht met tas

S

30100SADP

Extra achtergrond (alleen hardware), voor Aluminium en Black systemen

ca. 3kg

S

30200SADP

Extra achtergrond (alleen hardware), voor Outdoor-systeem.			

ca. 3kg

BACKDROP

Backdrop en Evenementenboog set.

Productcode

Beschrijving

40300SHWADPSGL

Instellen met Backdrop + Aluminium-systeem, enkelzijdig printen		

|

S

40300SHWADPDGL

Instellen met Backdrop + Aluminium-systeem, dubbelzijdig printen

2021

BACKDROP EN EVENEMENTENBOOG SET
Grootte

S

40400SHWADPSGL

Instellen met Backdrop + Black-systeem, enkelzijdig printen

S

40400SHWADPDGL

Instellen met Backdrop + Black-systeem, dubbelzijdig printen

S

40200SHWADPSGL

Instellen met Backdrop + Outdoor-systeem, enkelzijdig printen

40200SHWADPDGL

Instellen met Backdrop + Outdoor-systeem, dubbelzijdig printen

Grootte

Productcode

Beschrijving			

S

40300SHWADP

Instellen met Backdrop + Aluminium-systeem, (zonder canvas)

ca. 14 kg

S

40400SHWADP

Instellen met Backdrop + Black-systeem, (zonder canvas)

ca. 14 kg

S

40200SHWADP

Instellen met Backdrop + Outdoor-systeem, (zonder canvas)

ca. 14 kg

BANNERBOW
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S

S

Gewicht met tas

Voeg een gepersonaliseerde Backdrop aan een evenementenboog toe en
creëer een leuke attractie. Dit is heel geschikt als u een bijvoorbeeld een
prijsuitreiking organiseert of een sponsorevenement.

CANVASSEN

OVER ONZE CANVASSEN

Alle canvassen die door de drukpartners van Bannerbow
worden geleverd, zijn bedrukt met milieuvriendelijke
inkt en hebben een B1-brandklasse. Onze enkelzijdige
canvassen drukken door zodat de kleur aan beide kanten
fantastisch wordt weergegeven. Onze dubbelzijdige
canvassen worden om een kartonnen kern gerold
geleverd en moeten op deze manier worden opgeslagen
wanneer ze niet worden gebruikt om kreuken en vouwen
te voorkomen. Dubbelzijdige canvassen kunnen niet
buitenshuis worden gebruikt, omdat het doek vatbaarder
is voor wind.

ALLEEN CANVAS
Grootte

Productcode

Beschrijving

Gewicht

Canvas met Aluminium, Black evenementenboog
05510SSGL
Enkelzijdig afdrukken		ca. 0,7 kg
S
05510MSGL

Enkelzijdig afdrukken		ca. 1 kg		

810x100 cm

|

620x100 cm

L

05510LSGL

Enkelzijdig afdrukken		ca 1,3 kg		

990x100 cm

2021

M

Grafisch gebied

S

05520SDBL

Dubbelzijdig afdrukken		ca. 2,5 kg		

620x100 cm

05520MDBL

Dubbelzijdig afdrukken		ca. 3,2 kg		

810x100 cm

Canvas met Outdoor evenementenboog
05510SSGL-V
Enkelzijdig afdrukken		ca. 0,7 kg		
S

620x100 cm

BANNERBOW
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M

M
L

05510MSGL-V

Enkelzijdig afdrukken		ca. 1 kg		

810x100 cm

05510LSGL-V

Enkelzijdig afdrukken		ca. 1,3 kg		

990x100 cm

Enkelzijdig canvas is aan één zijde bedrukt waarbij de kleur
doordrukt, zodat uw ontwerp op de andere kant wordt
gespiegeld.

Dubbelzijdig canvas wordt afgedrukt op dubbelzijdig materiaal,
zodat op iedere kant verschillende ontwerpen kunnen worden
gedrukt.

ACCESSOIRES

Productcode

Beschrijving		

Gewicht

00210HW10200

Gewichtsplaat voor Outdoor-evenementenboog 2x9 kg

18 kg		

Anker

00110HW10100

Gras en veldanker voor Aluminium en Outdoor

0,5 kg		

Tas

00901HW10200

Tas op wielen voor Outdoor Event Arch		

2 kg

Opslagcontainer

00902HW10200

Opslagcontainer voor Outdoor Event Arch

1 kg

Tas

00901HW10100

Tas op wielen voor Aluminium en Black		

1,5 kg

Spanstokken

9990002HW3

3 x spanstokken, 1010 mm.		

0,5kg

Adapter

00007ADP

Adapter voor Aluminium en Black		

0,2 kg

Adapter

00008ADP

Adapter voor Outdoor		

0,2kg

VOORDELEN VAN EEN BANNERBOW
MADE IN SWEDEN
Het is onze ambitie om de meerderheid van onze producten
dicht bij huis te produceren. Wij zijn van mening dat lokale
productie voordelen biedt op het gebied van kwaliteit,
service en beschikbaarheid.
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Gewicht

KWALITEITSMATERIALEN
Onze materialen worden zo duurzaam mogelijk ingekocht en
we streven ernaar ons productieproces zo milieuvriendelijk
mogelijk te houden.
SIMPEL & DRAAGBAAR
Eenvoudig te verplaatsen en te monteren zonder gereedschap.
Alles wordt geleverd in een stijlvolle tas op wieltjes.
FUNCTIONEEL
Eén product, vele mogelijkheden. Verander je look en je
boodschap met nieuwe canvassen voor verschillende
gelegenheden. Combineer meerdere evenementbogen en
achtergronden naar wens.

UNIEK
“There is a new shape in town”
In een industrie waarin vierkante vormen domineren,
onderscheidt BANNERBOW zich met zijn zachte,
organische vormen.
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U kent nu

maar Wij zijn ook:

kalendergigant, formulierengigant, Parkeerschijfgigant, presentatiegigant en finiblok
zijn onderdeel van:

Calandstraat 92
3125 BB Schiedam

+31 (0)10 - 245 25 25

+32 (0)3 - 231 99 38

info@kalendergigant.nl

info@kalendergigant.be

www.kalendergigant.nl

www.kalendergigant.be

facebook.com/kalendergigant

