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Mobiel Podium heeft
- in de basis opstelling een zeer snelle opbouwtijd!

Informeert u eens naar de mogelijkheden
voor uw evenement en laat u
overtuigen van de voordelen.
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Bent u bezig met de organisatie van een evenement?
Wellicht heeft u wel eens van een mobiel podium gehoord.
Een mobiel podium is uiterst geschikt voor alle soorten evenementen. Of het nu om een concert, optreden, show of een
andere gelegenheid gaat, een mobiel podium is de meest
praktische oplossing.
Het maakt niet uit of er veel of weinig ruimte is. Het mobiele
podium staat snel op de juiste plek en is sneller op te bouwen
dan een standaard podium. Multifunctionaliteit is misschien
wel het grootste voordeel van een mobiel podium. Er zijn tal
van extra mogelijkheden waardoor u een zeer proffessioneel
en functioneel podium krijgt.
Wat zijn de mogelijkheden van een mobiel podium?
Natuurlijk moet de uitstraling van het podium bij uw evenement passen. Uw gasten kijken naar het gebeuren op het podium en willen niet naar een kaal podium in een vrachtwagen
kijken. Het mobiele podium kan afgewerkt worden in verschillende stijlen waardoor het perfect bij uw evenement past.

Wij denken graag met u mee!
Wij geven u goed en eerlijk advies over het soort podium en
afwerking dat het meest geschikt is voor uw evenement.
Het organiseren van een evenement kost veel tijd en moeite,
wij snappen dat als geen ander. Uiteraard houden wij
rekening met uw planning en zorgen ervoor dat een mobiel
podium correct en op tijd opgebouwd is. Na afloop van het
evenement wordt het mobiel podium snel afgebouwd. Daarbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele
andere activiteiten.
Wilt u meer weten over alle mogelijkheden van een mobiel
podium of wilt u een mobiel podium boeken? Neem dan
contact met ons op en wij helpen u snel verder!

Wij bieden allerlei extra’s zoals een kleedruimte en een technische ruimte. Andere toevoegingen zoals trapjes, leuningen,
extra podiumdelen voor een groter podium zijn mogelijk.
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