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laat niets aan het toeval over.



Een beurspresentatie waar vormgeving, 
belichting en beleving elkaar versterken. 
Zo maakt u oog in oog met nieuwe en 
bestaande klanten een onuitwisbare indruk.

een spetterende indruk maken tijdens een meerdaagse beurs of tentoonstelling? uw vergadering 

of persconferentie vlekkeloos laten verlopen? Bedrijfsfeesten of muziekconcerten waarbij het 

dak eraf gaat? hoe u zich ook wilt presenteren: u krijgt maar één kans voor een onuitwisbare 

indruk. Bazelmans avr verzorgt ook uw presentatie tot in de puntjes. u concentreert zich op uw 

verhaal, producten of relaties. Wij zorgen als totaalleverancier voor professioneel licht, beeld, 

geluid en… vooral spektakel.

indruk maken? laat niets aan het toeval over!

EEn pRESEntAtiE 
DooR BAZElmAnS AVR: 
AltijD DE juiStE 
impAct én EEn 
BlijVEnDE inDRuK 

Een audiovisuele productpresentatie met grote lcD-schermen 
op de beurs. overtuigingskracht is verbeeldingskracht. 
Bewegende beelden zeggen meer dan tienduizend woorden. 
Zien is dus geloven.

inzamelingsacties vragen om een perfecte 
afstemming van sfeer en een goed gevoel 
voor het goede doel.

De ultieme mix van licht, beeld en geluid tovert 
een sporthal om in een sprookjesachtig décor. 
Honderden mensen genieten met volle teugen 
van spetterende optredens.

Een auditorium voor een grote onderwijsinstelling. 
combinatie van beeldprojectie, geluid en verlichting 
maakt van onderwijs een zintuiglijke belevenis.

licht, geluid en beeldprojectie omlijsten 
dé conferentie voor vakmensen met een 
uitgesproken visie. De perfecte mix van 
inspiratie, knowhow en entertainment  
zorgt voor een topevenement.

Een loods transformeert in een spetterende feestlocatie. 
Zo wordt een 50-jarig jubileum een onvergetelijk feest.

emotioneer met licht, beeld en geluid
Speel tijdens evenementen op de juiste manier 
in op de emotie van uw gasten of relaties.  
Het maakt niet uit of u gastheer bent van een 
klein publiek of een zaal met duizenden mensen. 
Door de combinatie van kijken, luisteren en 

voelen, blijft uw boodschap beter hangen.  
laat de techniek u daarbij een handje helpen. 
En kies voor de jarenlange ervaring, de 
specialistische kennis en de professionele licht-, 
beeld- en geluidsinstallaties van Bazelmans AVR.

uw presentatie van a tot Z in vakkundige 
handen
tot in de kleinste details staan de professionals 
van Bazelmans AVR u met raad en daad terzijde. 
met liefde en plezier voeren we uw kant-en-
klare concept uit. Vakkundig en volgens 
afspraak. uiteraard denken we ook graag mee 
over het ontwerp en de inrichting van een 
evenement. Van transport tot installatie en van 
bediening tot demontage van de apparatuur.  
u hebt nergens omkijken naar. Komt er onverwacht 
een kink in de kabel? Geen probleem!  
Bij calamiteiten kunt u 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week rekenen op onze storingsdienst. 

verhuur vanuit veldhoven en amstelveen 
Bazelmans AVR heeft in ruim vijftig jaar een 
prima naam opgebouwd met de verhuur van 
professioneel licht, beeld en geluid. Alleen 
het beste is daarbij goed genoeg. u kunt dus 
altijd rekenen op hoogwaardige apparatuur en 
gerenommeerde merken. ook in de toekomst. 
Want we investeren continu in nieuwe appara-
tuur. met twee magazijnen in Veldhoven en 
Amstelveen is Bazelmans AVR centraal gevestigd 
in de drie grootste regio’s van nederland: 
Amsterdam, utrecht en Eindhoven.

verkoop van professionele apparatuur 
Van microfoon tot beamer en van luidsprekers 
tot plasmaschermen. ook voor de aanschaf van 
uw audiovisuele apparatuur kunt u bij Bazelmans 
AVR terecht. uiteraard verkopen we alleen 
bekende A-merken. Hebt u behoefte aan een 
eenvoudige vergaderruimte of een compleet 
auditorium? ook de inrichting van uw 
presentatieruimte is bij onze professionals in 
deskundige handen. u kunt altijd rekenen op 
een luisterend oor en een op maat gesneden 
oplossing. 

uw tevredenheid, onze meetlat 
Een groot aantal servicegerichte professionals 
staat dagelijks voor u klaar: om honderd procent 
waar te maken wat we beloven. Een keer opvallen 
en applaus krijgen is geen kunst. De lat ligt bij 
Bazelmans AVR altijd hoog. onze meetlat is immers 
uw tevredenheid. Vandaag, overmorgen en in de 
toekomst. Samen met u streven we naar een 
duurzame relatie. Krijgt u binnenkort één kans 
voor een onvergetelijke indruk? met Bazelmans 
AVR laat u niets aan het toeval over.  


