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NAJTAŃSZE MOBILNE STOISKO TARGOWE
Produkowane przez nas przyczepy ekspozycyjne to innowacyjny pomysł na bezpośredni kontakt z klientem i prezentację produktów
w dowolnym czasie i miejscu. Zmiana lokalizacji zależnie od potrzeb i zainteresowania potencjalnych klientów, umożliwia dotarcie
do większej ich liczby i zwiększenie sprzedaży.
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OSZCZĘDNOŚĆ

Przyczepa ekspozycyjna to znakomite
rozwiązanie do prezentacji towarów. Dzięki
temu oszczędzacie Państwo na wykupywaniu
drogich stoisk wystawienniczych podczas
targów. Dodatkowo wszystkie produkty oraz
materiały reklamowe można przewieźć
w przyczepie.
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MOBILNOŚĆ

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom swoich
klientów! Dziś prezentacja u klienta w Polsce,
jutro udział w targach w Niemczech.
Prezentacja towarów w różnych miejscach
nigdy nie była tak łatwa.
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REKLAMA

Możliwość reklamy i oferowanie produktów
codziennie. Stawiając przyczepę ekspozycyjną
w uczęszczanym miejscu zyskujesz nowych
klientów, zwiększasz zysk i rozwijasz firmę.
Nasze przyczepy stanowią idealne narzędzie
reklamowe.
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BM GRUPA ul. Toruńska 39 F, 86-050 Solec Kujawski, POLAND, tel.: +48 52 387 16 99, mobile: +48 510 100 261, email: info@bmgrupa.pl

PRZYCZEPY EKSPOZYCYJNE
pl

.pl

.

www.bmgrupa.pl l
.p

SKUTECZNA REKLAMA TWOJEGO PRODUKTU
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Standardowa przyczepa posiada jedną
.plboczną klapę. Ilość oraz
1 KLAPY

wielkość klap może być dostosowana do indywidualnych potrzeb
każdego klienta.

2 KONSTRUKCJA
Konstrukcje przyczep wykonane są z profili stalowych zamkniętych.
Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, wnętrze
w całości wykonane z blachy nierdzewnej H-17. Podzespoły
niemieckiej firmy Knott. Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej
pokrytej wykładziną antypoślizgową.

3 WYPOSAŻENIE
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Wygląd zewnętrzny przyczepy uwarunkowany jest od rodzaju
asortymentu oraz Państwa pomysłowości. Oferujemy lakierowanie
oraz wyklejenie folią UV według indywidualnie wykonanego projektu
graficznego. Proponujemy również kasetony i banery reklamowe.
W ofercie znajdziecie Państwo także różnego rodzaju stylizacje
np. na pojazd retro.

5 WYMIARY
W ofercie posiadamy przyczepy o długości od 2500 do 6500 mm,
szerokości od 2000 do 2400 mm i wysokości 2400 mm. Waga
uwarunkowana jest od wielkości i wyposażenia przyczepy.
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Wnętrze przyczepy dostosowane do instalacji dowolnych urządzeń
i efektowną ich prezentację. Możliwość montażu mebli
do komfortowego prezentowania produktów oraz prowadzenia
rozmów handlowych. Poza tym oferujemy całą gamę dodatkowych
elementów takich jak: instalacje alarmowe, systemy nagłośnienia,
monitoring, ekrany LCD.

6 DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO
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