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Promobile is producent van inflatables, opblaasbare constructies en presentatiesystemen.

Enverder..

Alle objecten worden gemaakt van hoogwaardige materialen, topkwaliteit is daarmee
gegarandeerd. Deze nieuwsbrief geeft u alvast een idee van de mogelijkheden.

Skydancerskytubes
Welkomstwoord
Het bouwen aan een onderscheidende positionering, merkpersoonlijkheid en

Inflatables
Tentenstands

communicatie wordt de uitdaging voor iedere marketeer in de komende jaren. Het

Sportrecreatie

accent zal daarbij verschuiven van functionele naar emotionele aspecten. Want de

Springkussens

toekomst is aan de bedrijven met een sterke merkidentiteit. Promobile helpt u die
toekomst vorm te geven.

Tumblingtracks
Spandoekenvlaggen

Wereldwijd succes
Wat wij leveren is een marketinginstrument met een ongekend hoge attentiewaarde.
Wij hebben inmiddels diverse succesvolle concepten ontwikkeld, die in heel de wereld
naam hebben gemaakt. Voor grote multinationals hebben wij mobiele opblaasbare
tentoonstellingsruimtes en inflatables ontwikkeld die meerdere jaren met succes
wereldwijd door hen zijn ingezet voor de sales promotie. Voor de recreatiemarkt maakten
we diverse uitdagende opblaasbare objecten en sinds kort hebben we een nieuw door
ons ontwikkelde opblaasbare beursstand in productie, die ideaal is voor presentaties.

Promobile geeft samen met u vorm aan de door u gewenste marketinginstrumenten.
Van ontwikkeling tot realisatie begeleiden wij het gehele traject. Startpunt is altijd uw
wens, einddoel is uw succes.

Flexibel maatwerk
Door ons hoge kwaliteitsniveau en flexibiliteit met betrekking tot maatwerk realiseren
wij zonder probleem zeer grote projecten. Onze flexibiliteit kenmerkt zich ondermeer
door de levertijden: als het voor uw impact noodzakelijk is, fabriceren wij uw gewenste
object zelfs binnen enkele dagen!

Al onze objecten hebben het voordeel dat ze binnen enkele minuten op nagenoeg iedere
locatie zijn op te zetten en daarnaast zich zeer eenvoudig laten vervoeren. Gemak dient
de mens en voor de objecten van Promobile gaat dat voor 100% op. Werkt u graag
samen met een betrouwbare leverancier? Promobile is dan uw aangewezen partner!

Tot ziens bij Promobile!

Beurspresentatiesystemen
Skydancerskytubes
De laatste jaren worden de opblaasbare
SkyDancers en SkyTubes door hun interactiviteit steeds populairder. Bij Promobile
ontwikkelen we deze producten steeds
verder door gebruik te maken van andere
materialen dan het standaard spinaker en
door toepassing van nieuwe druktechnieken.
Hierdoor ontstaat niet alleen een buitengewoon milieuvriendelijk object, maar
wordt ook nog eens een haarscherpe en
permanente bedrukking gerealiseerd.

Recenteprojecten

Tentenstands
Ook op het gebied van tijdelijke overkappingen kan Promobile u van dienst zijn.
Denk bijvoorbeeld aan opblaasbare luchthallen in diverse uitvoeringen die
geschikt zijn voor een tijdelijke overkapping van een evenement, expositie,
concert of activiteit.

Uiteraard hebben we niet alleen standaarduitvoeringen, maar ook luxe overkappingen.
Een uitvergroting van een product of simpelweg een koepel met uw artwork, alles is
mogelijk wat betreft de fabricage van een opblaasbare verkoopstand. Het zijn ideale
objecten voor alle verkoop- en promotieactiviteiten. Leverbaar in alle mogelijk denkbare
vormen en uitvoeringen, overal inzetbaar binnen enkele minuten.

Springkussens
Springkussens zijn geweldig. Zelfs nu u
volwassen bent, weet u nog hoe leuk het
was om u uit te leven in het met lucht gevulde
speelparadijs. Nu kunt ú de organisator van
dit simpele plezier zijn. Dankzij uw eigen
springkussen wordt uw merk op een positieve
manier onder de aandacht gebracht.

Promobile heeft een standaard assortiment
en produceert daarnaast iedere gewenste
vorm en afmeting.

Inflatables
U wilt uw merkbeleving een boost geven?
Of de verkoopcijfers opkrikken? Promobile helpt
u daarbij met een opvallend opblaasbaar object
in elke vorm of afmeting die u maar wilt. Laat
uw doelgroep uw merk beleven op een entertainende manier in een verrassende omgeving!

Sportrecreatie
Bent u op zoek naar opblaasbare objecten voor sport- en recreatieve doeleinden?
Promobile heeft de ideale objecten voor al uw sales promotie activiteiten.
In opblaasbare uitvoering kan alles worden gemaakt. Zo ontstaat er een reclameuiting waar niemand aan voorbijgaat!

Sport- en recreatieobjecten worden door ons gefabriceerd in diverse uitvoeringen en
modellen, exact volgens de wens van onze klanten. Absoluut maatwerk! Door ons hoge
kwaliteitsniveau en flexibiliteit met betrekking tot maatwerk realiseren wij ook zeer grote
projecten. Al onze sport- en recreatieobjecten worden vervaardigd van hoogwaardige
materialen die tegen een stootje kunnen. Uiteraard kunnen de objecten worden
voorzien van alle mogelijke reclame-uitingen.

Tumblingtracks
Promobile Tumbling Tracks is een productlijn
van opblaasbare turn- en gymtoestellen. Bij
de ontwikkeling van de objecten maken wij
gebruik van de expertise van onze klanten:
trainers, professionele en recreatieve turners/
gymnasten en anderen die bij bewegingsonderwijs betrokken zijn. Wensen, kennis
en ervaring van deze ervaringsdeskundigen
geven mede vorm aan onze ontwerpen.

Lucht: het grote verschil
Het werken met opblaasbare turn- en
gymnastiekattributen levert ten opzichte van
de gangbare modellen een aantal grote voordelen op. Luchtgeveerde toestellen en banen
verminderen de kans op blessures en zijn door
hun schokdempend vermogen zeer vriendelijk
voor gewrichten. Sporters voelen zich vrijer en
ontwikkelen zich sneller en gemakkelijker.
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Spandoekenvlaggen

Beurspresentatiesystemen

Spandoeken en vlaggen zijn opvallende image-builders. Ze geven altijd een
positieve en levendige uitstraling van de boodschap, alleen al door de beweging
trekken ze de aandacht van de voorbijganger en bezoeker.

Herkenbaarheid en een professionele
uitstraling zijn de eerste vereisten in de
strijd om de gunst van de klant. Een beurs-

Door de nieuwste druktechnieken bedrukt Promobile de spandoeken en vlaggen
full-colour. Ze zijn al vanaf 1 exemplaar verkrijgbaar en worden binnen enkele dagen

of presentatiesysteem van Promobile is het
middel bij uitstek om deze strijd te winnen.

geleverd in diverse uitvoeringen en afmetingen.
Wanneer u zoekt naar een mogelijkheid
De spandoeken zijn in- en
outdoor te gebruiken voor vele
doeleinden: aankondigingen,
evenementen, bouwborden,
steigerreclame, decorbouw,

om uw reclameboodschap eenvoudig en
groots uit te dragen en daarnaast het
geheel op een super eenvoudige manier
wilt verplaatsen, dan zijn de Promobile
presentatiesystemen het antwoord!

inrichting beursstands,
winkels en showrooms.

Dankzij onze expertise kunnen
wij u gericht adviseren over
materiaalkeuze en afwerking.
Het gehele traject van ontwerp
tot montage op locatie kan
Promobile voor u verzorgen.

Hogekwaliteit
Rastervrijebedrukking
Eenvoudigverplaatsen
Ieder gewenstformaat
Kortelevertijd

