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Standbouw ● Mobiel presenteren ● Geveldoeken



Wij werken onder andere voor:

NL EXPO is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van presentatie-oplossingen ten behoeve van

bedrijfscommunicatie, zowel binnen als buiten, van beursstand tot gevelbekleding - en van A t/m  Z.

Dankzij jarenlange ervaring, creativiteit en full service aanbod, zijn wij in staat om uw

presentatie-doelstellingen op onderscheidende en innovatieve wijze te realiseren.



Opnieuw hebben wij dit jaar met NL EXPO zeer prettig en

professioneel samengewerkt. Het begon al met de verrassende

en vernieuwende presentatie van het ontwerp, dit werd namelijk

interactief (digitaal) gedaan waardoor we in 3D door de stand 

konden ‘wandelen’.

Deze realistische manier van presenteren heeft ons zeker tijd

bespaard in de voorbereidingsfase en de uiteindelijke look 

and feel van de stand voldeed dan ook volledig aan onze 

verwachting.”
Manager Croda Nederland

“ 
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3D ontwerp & DTP worden verzorgd
door onze interne ontwerpafdeling
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Displaysystemen
De NL EXPO mobiele 
displaysystemen zijn licht-
gewicht systemen die ge-
makkelijk op te zetten zijn 
en die in de kofferbak van 
een personenauto vervoerd 
kunnen worden.

De displaysystemen van
NL EXPO zijn van hoge 
kwaliteit en altijd voorzien 
van het beste printmate-
riaal.

Bekijk ze hier!

Beurswanden

Balies

Outdoor

Rollbanners

Brochuredisplays

Overige displays

http://www.nlexpo.nl/displays/presentatiewanden.html
http://www.nlexpo.nl/displays/bannerdisplays.html
http://www.nlexpo.nl/displays/mobiele-counters.html
http://www.nlexpo.nl/displays/brochuredisplays.html
http://www.nlexpo.nl/displays/buitendisplays.html
http://www.nlexpo.nl/displays/overige-displayproducten.html


Nomadic Display
Nomadic Display staat al 
decennia bekend als het 
A-merk onder de beurs- 
wanden.. en dat is niet voor
niets! Ze zijn sterker gebou-
wd, handiger in gebruik en
stabieler door het kruislings
versterkte frame. Boven-
dien krijgt u levenslange
garantie op de hardware!

NL EXPO is officieel dealer 
van Nomadic Display. U 
kunt bij ons terecht voor
beurswanden, combinatie-
sets of voor het vervangen
van uw decoratie.

Wij bieden een inruilactie
waarbij u uw oude wand
in kunt ruilen voor een 
echte Nomadic Instand, met 
kortingen tot wel €500,-!

Bekijk hier de inruilactie

http://www.nlexpo.nl/home-nlexpo/acties/wandinruilen.html


Displaysystemen 
Eindeloos combineren met di-
verse mobiele displaysystemen.

Bekijk de sets hier!

http://www.nlexpo.nl/displays/mobiele-presentatiesets.html


Projectinrichting



Geveldoeken




