AV Checklist

Inspiratie

VOORBEREIDENDE CHECKLIST BIJ HET HUREN VAN SCHERMEN
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Je bedrijf
Je event/project
Omschrijf je event/project:

PRODUCTEN, OPLOSSINGEN EN BOUW VAN JE AV MATERIAAL

Welke producten en oplossingen heb je nodig? Weet je wat het
doel is van het scherm? We zijn altijd bereid om mee te denken
en te zoeken naar creatieve oplossingen.

+

Hoe zie je de bouw van je av materiaal? Maak een keuze
uit de mogelijkheden volgens het type product.
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AV Checklist
WIE DOET WAT?

Ophalen AV materiaal

Retour AV materiaal

Ik haal het materiaal zelf op in het Novid warehouse

Ik breng het materiaal zelf terug naar het Novid warehouse

Levering door Novid

Retour door Novid

Installatie AV materiaal
Ik voorzie zelf installateurs voor het AV materiaal (mits kennis van het gehuurde materiaal)
Installatie door Novid video techniekers
Permanentie tijdens het event
Ik voorzie zelf personeel (mits kennis van het gehuurde materiaal)
Permanentie tijdens het event door Novid video techniekers
Ik heb geen permanentie nodig
OVER JE PROJECT / EVENT

Mijn event/project heeft
schermen nodig voor:

Zijn er bijzondere omstandigheden waar
rekening met gehouden moet worden?

indoor

werkhoogte

ondergrond

outdoor

koude
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in- en outdoor

hitte

andere ...

Electriciteit aansluiting

Lift voor projecten op +1 is

is aanwezig

aanwezig en voldoende ruim

is niet aanwezig

aanwezig en niet voldoende ruim

geen idee, ik vraag het na

niet aanwezig

TIP!

Heb je een plan van je
beursstand of opstelling?
Een schets of visualisatie?
Stuur die zeker door bij
je offerteaanvraag - zo
kunnen we je nog beter
helpen: rental@novid.be

CONTENT OP JE SCHERMEN

Weet je welke content je op het scherm wil tonen? En hoe je de installatie, aansturing en weergave van
de beelden wil doen? We adviseren je graag!
Content bron:

Content aansturing:

Laptop + hdmi

regel ik zelf

intern geheugen (enkel voor LCD)

regelt Novid

externe player

geen idee, ik vraag het na

usb stick
andere

LED’S GO!

Klaar met je voorbereiding? Als je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen je bij elke stap verder
want wij weten wat er allemaal bij komt kijken. Huur je AV materiaal met creativiteit en technische expertise inbegrepen.
rental@novid.be

