
Vergroot het bereik van een live-evenement of 
promotiecampagne met een .  
Iedereen zit ‘eerste rij’ en kan overal volgen wat er 
op het podium gebeurt (of vooraf is opgenomen). 
Hoe intenser de beleving, hoe groter het succes van 
een festival, feest of zakelijke presentatie! 

Ledschermen hebben een enorme lichtintensiteit 
en garanderen daarmee een maximale impact op 
het publiek. Bovendien kan LED in tegenstelling tot 
projectieschermen ook overdag gebruikt worden, 

. Dat maakt een mobiele LED 
wall ook zeer geschikt voor marketing en promo-
tiedoeleinden. Op straat, een evenemententerrein of 
indoors, de LED display brengt je reclame of andere 
boodschap helder in beeld. 
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OPVALLEND EN VEELZIJDIG,  ‘S AVONDS EN OVERDAG

http://www.mobiloscoop.nl
http://www.mobiloscoop.nl/mobiel-ledscherm-ledscreen-op-aanhanger.html
http://www.mobiloscoop.nl/mobiel-ledscherm-ledscreen-op-aanhanger.html
http://www.mobiloscoop.nl/ledscherm-huren-voor-overdag.html


Kulutweg 4         5801 JA Venray 
E-mail  
Telefoon 0031 (06) 21 45 79 37 
Fax 0031 (0)8 47 59 66 68

Bij Mobiloscoop huur je eenvoudig en voordelig 
achttien vierkante meter 
voor een perfect beeld, overal en altijd, zeker ook 

. 

De LED Screen Trailer is eenvoudig, snel en veilig. Een 
ideale toepassing voor concerten, entertainment, live 
video registratie (ook op afstand), filmvertoning, sport 
evenementen, bedrijfspresentaties, beurzen, shows, 
etc. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, 
onmisbaar voor overdag en ook gedurende langere 
perioden inzetbaar. 

Bovendien is onze  klaar voor 
gebruik in een half uur. Het LED videoscherm staat 
op een aanhangwagen met een hydraulische mast. 
Daardoor wordt het scherm eenvoudig, zonder kraan 
tot 6,5 meter de lucht in getild. De LED trailer is 
volledig uitgerust met alle elektronica en daarom 
gebruiksklaar in slechts 30 minuten vanaf aankomst!

Mobiloscoop zorgt voor een goede technische on-
dersteuning en heeft antwoord op al je vragen. Eén 
of meerdere schermen, bijzondere locaties:, langere 
verhuurperiodes: er is meer mogelijk dan je denkt. 

Ga naar de website of neem contact op voor een 
 op maat.
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http://www.mobiloscoop.nl
http://www.mobiloscoop.nl
mailto:info@mobiloscoop.nl?subject=N.a.v.%20flyer%20LED
http://www.mobiloscoop.nl/mobiel-ledscherm-ledscreen-op-aanhanger.html
http://www.mobiloscoop.nl/hoe-werkt-led-screen-trailer.html
http://www.mobiloscoop.nl/ledscherm-huren-voor-overdag.html
http://www.mobiloscoop.nl/offerte.html
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