EVENTBOX FactSheet
DE CONTAINERFABRIEK
De ContainerFabriek is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van Mobiele Event Units op basis van
standaard zeecontainers. Met onze producten zoals
de EventBox en SideBox, of andere op containers
gebaseerde maatwerk concepten zijn we altijd in
staat om uw merk, product of boodschap - letterlijk op de stoep van uw doelgroep te plaatsen.
UW MERK IN BEELD
Onze event units bieden zeer veel branding
mogelijkheden. Dat maakt ze geschikt om van uw
merk een unieke en mobile belevenis te maken.
PLUG AND PLAY
Dankzij het plug and play-concept zijn al onze units
zeer snel operationeel. Bovendien zijn ze door een
minimale bezetting te bedienen. Direct aan de slag
dus!
EFFICIËNT, MOBIEL EN VEILIG
Alle gesloten units behouden hun standaard
containereigenschappen. Dat maakt ze snel en
eﬃciënt verplaatsbaar. En dus zeer geschikt voor
brandactivation en roadtrips. Afgesloten zijn de units
waterdicht en inbraakveilig. Uw waardevolle spullen
kunt u er met een gerust hart in achterlaten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulische bediening van zijkanten.
Beide zijden voorzien van elektrische
zonne- / regenschermen.
Variabel vloeroppervlak en open karakter.
Standaard voorzien van 55 inch LED
scherm.
Modulair waardoor combineren van
meerdere units goed mogelijk is.
Dakterras van 15 m2 met houten vlonder.
Voorzien van meerdere stopcontacten
Indoor en Outdoor concept.
Traanplaten vloer (andere opties mogelijk).
Spots in plafond.
Inbouwspeakers in de unit met versterker
voor mp3 speler.
Optie tot parasol van 3 bij 3 meter.

BRANDING OPTIES EVENTBOX

BANNERPPLAN RAILING DAKTERRAS

BESTICKERING
De buitenkant van de EventBox is goed te bestickeren, maar bijvoorbeeld
ook de rand van het zonnescherm of de rand van de kleppen zijn
opvallende plekken.

VLAGGEN EN PARASOL
Op verschillend plaatsen op de EventBox is het mogelijk (surf)vlaggen te
bevestigen. Maar ook een mooie bedrukte parasol op het dakterras
vergroot de zichtbaarheid.

LED SCHERM
Standaard is de EventBox voorzien van een 55 inch led scherm. Via een
laptop met HDMI aansluiting of een USB memorystick is het mogelijk films
en afbeeldingen te laten afspelen.
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