mobiele branding

De Event Kiosk.
Onmisbaar middelpunt op elk evenement.
Niet alleen groeit het aantal evenementen in Nederland explosief, ook het serviceniveau neemt
zienderogen toe. De gemiddelde festivalbezoeker wil immers van zoveel mogelijk gemakken
voorzien zijn. Daarom is er nu de Event Kiosk,
het ideale mobiele verkooppunt. Ontwikkeld
vanuit de behoefte van organisaties om
bezoekers tijdens een evenement te kunnen
voorzien van een aantal primaire behoeftes.

Professionele verkoopteams
Ervaren medewerkers verkopen een productassortiment dat in nauw overleg met de organisator
wordt samengesteld. Daarbij kan een keuze worden
gemaakt uit bijvoorbeeld:
• Candybars, kauwgum etcetera
•B
 eauty & care producten als zonnebrandcrème,
lippenbalsem en haargel

Breed inzetbaar trailerpark
Onze kiosken zijn onmisbaar voor de uitstraling van

• Sigaretten en andere tabaks- of rookartikelen

uw evenement. Ze zijn er in verschillende afmetingen,

•C
 onvenience-artikelen als oordoppen,

met of zonder podium. En indien gewenst voorzien

regenbescherming en batterij-opladers

van professionele AV-apparatuur om uw specifieke
boodschap te communiceren. De achterwanden zijn

Uiteraard kan tegelijk ook de merchandising van het

modulair te gebruiken, waardoor iedere kiosk geheel

betreffende evenement in het assortiment worden

naar uw wensen kan worden ingericht.

opgenomen. Op die manier wordt de Event Kiosk
een integraal onderdeel van het evenement!

Vanzelfsprekend is elke Event Kiosk zowel van binnen als
van buiten van onberispelijke kwaliteit. Onze medewerkers
dragen zorg voor de volledige logistieke operatie, wel zo
geruststellend.

www.brandgear.nl
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Een kiosk met extra stopping power
Een buitenbeentje in ons assortiment is de Beat Kiosk.
Een classic car, voorzien van een complete DJ-booth.
Opvallend, attractief en door de ingebouwde live
muziekfunctie een verkooppunt met bijzondere
aantrekkingskracht.

Ruim 25 jaar ervaring
Event Kiosk is een initiatief van Brandgear, gespecialiseerd in mobiele verkooppunten. Brandgear is een
divisie van Auxilium Promotie & Advies (onderdeel
van Aux Fieldmarketing Group), al ruim een kwart
eeuw actief in sales promotion en field marketing.
Die schat aan ervaring en kennis koppelen wij aan
de wensen van zowel evenemententenorganisaties
als consumenten.

De Event Kiosk. Service in optima forma.
• Opvallend en onderscheidend
• Tailormade inzetbaar
• Voor verkoop, promotie en hospitality

Toe aan de volgende stap?

• Compleet projectmanagement

Wilt u weten wat wij voor uw evenement kunnen

• Flexibel en efficiënt

betekenen? Bel ons dan vrijblijvend voor aanvullende
informatie op +31 (0)20 42 00 860.

www.brandgear.nl

Of stuur een mail naar info@brandgear.nl
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