Uw partner voor standbouw
en aankleding event
Als u deelneemt aan een beurs, evenement of congres dan wilt u dat natuurlijk op opvallende en
onderscheidende wijze doen. Het gaat er immers om dat bezoekers u weten te vinden en meteen
zien dat u niet een dertien in een dozijn organisatie bent. Uw stand en de inrichting ervan is dan
hét instrument bij uitstek om uw onderscheidend vermogen te tonen.
StandExpert en LEDfurniture zijn specialisten bij uitstek als het gaat om het vervaardigen en aankleden van degelijke en opvallende stands. En dat alles tegen een zeer
concurrerend tarief.
Frank Boekhout is oprichter en directeur-eigenaar van StandExpert. Later besloot
Boekhout om onder de vlag van StandExpert, samen met Javier Cabanelas en onder
de naam LEDfurniture, een nieuwe tak onder StandExpert te starten. Beiden zijn eigenaar van LEDfurniture.

StandExpert: uw partner voor
standbouw
Frank Boekhout vertelt graag over het concept van StandExpert en ook over de samenwerking tussen zijn bedrijven en de
Duitse Aluminium fabrikant Octanorm.
Frank Boekhout: ’Duitsland staat bekend
om de kwaliteit van de producten die men
ontwikkelt en dat geldt niet alleen voor de
automobielbranche. Wij hebben in Octanorm een uitstekende partner gevonden. Zij
ontwikkelden het unieke en kostenbesparende SE Supreme Pro System. Het systeem
werkt relatief eenvoudig, is handig bij zowel
de op- als afbouw en het is ook nog eens

een duurzaam systeem. Wij maken dan ook
graag gebruik van de kennis van Octanorm
en van dit systeem. Met onze organisatie
StandExpert ontwerpen wij een op uw wensen afgestemde beursstand. We bouwen de
stand op en we bouwen hem ook weer af.
Dat doen wij met een team van specialisten
voor elk onderdeel. Nadat wij uw wensen en
behoeften hebben besproken gaan onze ontwerpers aan de slag. Zij ontwerpen uw
beursstand, welke wij middels een 3D visualisatie en een korte film aan u presenteren.
Gelijktijdig ontvangt u van ons een gespecificeerde begroting. Zo weet u als opdrachtgever exact wat u van ons kunt verwachten.
Na afloop van de beurs evalueren wij samen
met u het gehele project. Dit om mogelijke
oneffenheden bij volgende beurzen en evenementen te voorkomen cq te verbeteren.
Als extra service kan uw beursstand veilig
worden opgeslagen in ons opslagcentrum,
zodat deze geen ruimte binnen uw bedrijf in
beslag neemt.’

LEDfurniture: unieke producten
met unieke vormgeving
LEDfurniture opereert onder de vlag van
StandExpert en is ruim anderhalf jaar gele-

den opgericht door Frank Boekhout en Javier Cabanelas. Zowel Frank als Javier zijn
bijzonder trots op hetgeen ze met de producten van LEDfurniture weten te realiseren.
Javier Cabanelas: ‘LEDfurniture staat garant
voor werkelijk unieke producten, met een
unieke vormgeving, welke wij verhuren aan
bedrijven/organisaties voor beurzen et cetera. Frank Boekhout: ‘Onze producten maken van uw event een feest op zich.’ Kortom: LEDfurniture staat voor verhuur in
trendy en uniek verlicht design meubilair!
StandExpert is naast een creatieve, bekwame en betrouwbare partner, flexibel
en kent een scherpe prijs/kwaliteitStandExpert en
verhouding. Wat verder opvalt is
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dat LEDfurniture een uniek assortiGieterijstraat 81
ment voert van design meubilair,
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cepten tot en met geheel ingerichte
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en aangeklede bars. Dat alles voor
beurzen, evenementen en zowel grote als
kleine bedrijfsfeesten en tegen betaalbare
prijzen.
Bel voor een vrijblijvend gesprek met Frank
Boekhout of Javier Cabanelas van StandExpert en LEDfurniture naar 088-2223555. W
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