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PROJECT LINE
MEETING

Light | Audio | Video | Trussing | Rigging | Power | Drapes | Stage

PROJECTLIJN MEETING VOOR PCO’S
“Grote dingen zijn gedaan toen mensen en bergen elkaar
ontmoetten”
(William Blake)
Elke ontmoeting tussen mensen zet dingen in beweging, zorgt voor
verandering, vooruitgang, innovatie.
Of het nu gaat om een meeting in beperkte groep of een groots
opgezet debat, forum of congres, de Meeting Projectlijn biedt u
maatwerk voor audiovisuele ondersteuning, licht, trussing &
rigging, podia, doeken (decor) en stroomverdeling.

Wat u verder nog 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 aan een haarscherp tarief.
• Een ervaren team professionals begeleidt uw project vanaf de
briefing tot en met de afbouw.

Contacteer ons:

Met meer dan 30 jaar technische ervaring in expo, events &
meetings kan A.S. Technology uw wensen en verwachtingen
zonder ruis vertalen in een technisch plan / pakket dat de best
beschikbare oplossingen samenbrengt in een totaalervaring die
lang blijft nazinderen / die een gedenkwaardige indruk nalaat.

Heeft u een meetingproject & techniek nodig?
Bel ons op +32 3 313 73 73 of contacteer ons via
info@astechnology.eu.

A.S. Technology is al jaren de uitgesproken partner in de 8 technische vakken: licht, klank, beeld, truss, rigging, stroomdistributie,
podia & doeken.

Wenst u meer info over één van onze andere lijnen of bent u
benieuwd hoe wij u specifiek van dienst kunnen zijn bij uw
meeting, beurs of event? Laat het ons weten!

We denken graag met u mee!

De technische kennis van A.S. Technology garandeert een feilloos draagvlak voor elk creatief idee dat u in een meeting gestalte wilt geven. Zij worden ondersteund door eigen ateliers
voor hout, metaal en textiel.

Techniek voor individuele projecten:
• We bespreken de ‘look and feel’ van uw meeting, debat of
congres m.b.t. de beste technische invulling
• We voorzien technische bijstand en permanentie
• Plannen in 2D of 3D
• Podium in overleg op maat van de meeting met widescreen,
multiscreen, …
• Interactieve samenwerking met de deelnemers via online-,
onsite-, votingsystemen en apps, …
• Speaker support (powerpoint office)

6 troeven van de concept lijn:
• Maatwerk voor corporate events, expo & meetings
• Gespecialiseerde technici voor alle onderdelen (klank/beeld/
licht/rigging/stroom/…)
• Efficiënte, gecoördineerde opbouw en afbouw
• All-in service, met mogelijkheid tot technische voorstudie,
advies, permanentie enz…
• Volledige compatibiliteit met de conceptlijn
• Eén aanspreekpunt voor de coördinatie & opvolging
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