
UW PARTNER IN  
LICHT- & AUDIOVISUELE TECHNOLOGIE

VOOR EXPO, EVENTS EN MEETINGS



ALGEMENE INFO 
Zoveel klanten, zoveel wensen, zoveel beleving. Techniek is een 
belangrijk facet in de creatie van het belevingsproces. 

Wij bieden u 8 technische competenties en een uitgebreid 
dienstenpakket met betrekking tot licht, klank, beeld, trussing,  
rigging, stroom, doeken en podium. 

Uw technische one-stop-shop voor expo, events & meetings.

VOOR ELK WAT WILS 
Maak op de volgende pagina’s kort kennis met onze  
Project-, Concept- en Vademecumlijn.

Wenst u nadien meer info over één van onze technische lijnen,  
aarzel niet ons te contacteren. 



WAT U VERDER OVER ONS  
MOET WETEN
• A.S. Technology heeft meer dan 30 jaar technische ervaring in expo, events 

& meetings in binnen- en buitenland.

• Zowel voor grote als kleine projecten leveren wij kwaliteitswerk voor een 
competitieve prijs.

• Een ervaren team professionals begeleidt uw project vanaf de briefing tot en 
met de afbouw.

• Als partner denken wij graag met u mee.

• Een degelijke voorbereiding en communicatie, een planmatige aanpak met 
de nodige creativiteit en flexibiliteit zorgen ervoor dat u niet wakker hoeft te 
liggen van technische beslommeringen of deadlines.



TECHNIEK
ALS EXPOCONCEPT 



CONCEPTLIJN

• Structuren met doeken (prints) & techniek voor de volledige 
(of gedeeltelijke) invulling van een beurs, congres of in-house event

• Alternatieve dynamische (stand)oplossing aan scherpe prijzen   
(kwantiteit is prijsbepalend)

• 1 aanspreekpunt voor de volledige coördinatie

• Servicepakket à la carte: u kiest enkel de diensten die u nodig heeft

• Volledig compatibel met de Vademecumlijn voor individuele wensen

Wenst u meer info of bent u benieuwd hoe 
wij u specifiek van dienst kunnen zijn? 
Vraag onze folder aan! 

Bekijk 
onze video



TECHNIEK
VOOR GEPERSONALISEERDE  
PROJECTEN



PROJECTLIJN

• Maatwerk voor corporate events, expo & meetings 

• Gespecialiseerde technici voor alle onderdelen (licht, klank, beeld …)

• Efficiënte, gecoördineerde opbouw en afbouw 

• All-inservice, met mogelijkheid tot technische voorstudie, advies, permanentie 
enz.

• Volledig compatibel met de Conceptlijn

Wenst u meer info of bent u benieuwd hoe 
wij u specifiek van dienst kunnen zijn? 
Vraag onze folder aan! 

EXPO EVENT MEETING
Bekijk 
onze video



TECHNIEK
ALS GESTANDAARDISEERDE
OPLOSSING



VADEMECUMLIJN

• 8 technische competenties beschikbaar als  
technisch vademecum/handboek

• Integreerbaar in uw algemeen beurs- of congresvademecum/handboek

• Kan gepersonaliseerd worden met uw logo en coördinaten

• Beschikbaar in 4 talen, op papier, semidigitiaal (pdf)  
of volledig online

• 1 aanspreekpunt voor uw coördinatie

Wenst u meer info of bent u benieuwd hoe 
wij u specifiek van dienst kunnen zijn? 
Vraag onze folder aan! 

Bekijk 
onze video



ENKELE REFERENTIES



ENKELE REALISATIES



Wenst u meer info over één van onze technische lijnen of bent u  
benieuwd hoe wij u specifiek van dienst kunnen zijn bij uw beurs,  
event of meeting? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

A.S. TECHNOLOGY STAAT GARANT 
VOOR ‘UW GERUST GEVOEL’. 
DAT IS ONS HANDELSMERK EN ONZE MISSIE.

I.Z. Brug 10, Klein Veerle 115, B-2960 Brecht | T: +32 3 313 73 73 | F: +32 3 313 74 73 | E: info@astechnology.eu | W: www.astechnology.eu

Member of:A.S. Technology is:

Scan onze
contactgegevens


