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Van corporate events en exhibitions 
tot trade shows en conferenties, 
Inspired Live Communications 
heeft de expertise, creativiteit, 
internationale ervaring en lef om 
ze voor u tot een groot succes te 
maken. Met behulp van ons team 
van creatieve, ervaren professionals 
vertalen wij uw wensen naadloos in 
een fantastisch design. 

Voor het realiseren van inspirerende 
evenementen is veel creativiteit, 
vindingrijkheid en hard werken nodig. 
Inspired Live Communications vangt 
uw dromen en ambities en giet 
ze in uitvoerbare plannen. Of het 

nu gaat om de omlijsting van een 
festiviteit, het ontwerpen van een in 
het oog springende stand of andere 
belangrijke evenementen. Samen 
met u kleuren wij elke gewenste 
setting in, zodat het een beleving 
wordt voor u en uw gasten.

Daarbij zoeken wij altijd naar de juiste 
balans tussen modern en tijdloos. Die 
aanpak zorgt ervoor dat door ons 
ontworpen designs echte blikvangers 
zijn op nationale en internationale 
beurzen en evenementen. Waarborg 
voor een perfect eindresultaat. 

Contemporary.
Design van deze tijd.



Persoonlijk, duurzaam en betrokken. In onze ogen zijn dat de 
belangrijkste en zelfs onmisbare ingrediënten voor een langdurige 
samenwerking en inzet. Of het nu gaat om design, begeleiding 
of coördinatie een corporate event, exhibition, trade show of 
conferentie, dat lukt alleen door intensief samen te werken en continu 
met elkaar te sparren! 

Het gezamenlijk versterken van uw naamsbekendheid en/of uw 
product vraagt namelijk om wederzijdse commitment. Dat gaat 
voor ons verder dan alleen een zakelijke overeenkomst of relatie. 
Om optimaal te presteren, willen wij een langdurige en persoonlijke 
relatie met u ontwikkelen. Een relatie die tegen een stootje kan. Een 
relatie waarin je met elkaar kan lezen en schrijven en elkaar begrijpt. 
Een relatie waarin je precies weet wat je aan elkaar hebt en elkaar 
vertrouwt en waarin het budget nooit secundair wordt. Commitment is 
voor ons de basis voor continuïteit en dat is verre van eng! 

Commitment can be scary? 
No way! It’s the key for success!



Our Goals

• creative, modern and open minds
• flexible 
• environmentally friendly
• synergy between exhibitions and new media
• using new technology and new materials
• short lines with the client
• taking care of all services 
• responsible for the complete process



Stand Design

Inspired Live Communications 
geeft uw stand een prachtige en 
professionele uitstraling. Ons design 
is volledig afgestemd op en in lijn 
met de huisstijl van uw onderneming. 
Kenmerkend voor onze stijl zijn 
moderne en strakke vormen. Deze 
frisse uitstraling geeft uw stand een 
rustig karakter en bezoekers voelen 
zich er meteen in thuis. Ook het 
materiaal voor de vloer speelt hierin 
een rol. 

Bezoekers hebben vaak maar een 
paar seconden nodig om te bepalen 
of u voor hen de juiste partij bent. 
Daarom is een eenduidige en direct 
aansprekende uitstraling van groot 
belang. Wij benutten dan ook elke 
kans om uw stand te laten opvallen 
tussen andere stands. Bijvoorbeeld 
door de hoogte in de hal te 
gebruiken voor extra zichtbaarheid.

Naar wens kunnen wij voor u ook een 
modulaire stand ontwerpen. Deze 
is eenvoudig op te bouwen en te 
ontmantelen, zodat u hem meerdere 
malen kunt gebruiken.

Event Design

Een corporate event is een krachtig 
en volwassen marketingtool 
waarmee u de uitstraling van uw 
bedrijf en product(en) een boost 
geeft. Dankzij ruim 30 jaar ervaring 
met nationale en internationale 
events weten wij dan ook precies hoe 
uw event te branden en een zakelijke 
en tegelijkertijd ontspannen sfeer te 
creëren. Wij vertalen uw boodschap 
in een succesvol live format. 

Ook op het gebied van staging 
zijn wij voor u de juiste partner. Uw 
corporate identity staat centraal en 
uw logo, look & feel of doelstellingen 
vormen de basis. Wij verzorgen uw 
staging van concept tot realisatie, 
inclusief alle benodigde middelen, 
van audiovisueel, multimedia tot 
en met graphics en verlichting. 
Perfecte staging geeft u fantastische 
mogelijkheden voor effectieve 
staging!

Exhibition Management

Het van begin tot eind ‘managen’ 
van een stand is een vak apart. Een 
beurs of congres begint namelijk 
altijd op tijd en ook uw stand 
moet op tijd klaar zijn. Inspired Live 
Communications verzorgt dit volledig 
voor u, vanaf het moment dat u 
uw standplek heeft geregeld tot en 
met de afbouw na afloop. Dankzij 
onze brede expertise en jarenlange 
ervaring kunnen wij u tot in detail 
helpen en alle denkbare standzaken 
voor u managen.  

Wij nemen het hele pakket uit uw 
handen, in binnen- en buitenland, 
en daarin zijn wij uniek! Wij weten 
raad met alle details in de vaak 
dikke en ingewikkelde exhibitors 
manual, inclusief de (per land sterk 
wisselende) brandveiligheidseisen 
van doeken, meubilair, vloeren, 
wanden en dergelijke. Wij regelen 
het voor u, van stroomvoorziening 
en internetverbindingen tot en met 
schoonmaak. Denk ook aan het 
transport met zijn specifieke wensen, 
aan de catering of zelfs aan de 
coördinatie van de speciale gadgets 
op uw stand. Wat soms onmogelijk 
lijkt, krijgen wij toch voor elkaar! 

Exhibition Management in het kort:
• internationaal transport
• coördinatie met de organisatie
• catering
• locatiemanagement
• design en productie van graphics
• installatie en demontage
• ontwerp en uitvoering
• opslag en hergebruik van uw 

stand
• boeken van on-site services

Our services.
Very different, but very important.



Your booth & event can be stylish

Details voor een complete ervaring.

Om producten op te hangen, maken wij gebruik van Expo Fabric, een 
nieuwe manier van bevestigen. Met speciale magneten plus accessoires 
kunnen we artikelen ophangen tot 40 kg per magneet, van presentaties 
tot plasmaschermen en brochurerekken. Tevens is het eenvoudig 
om, zonder schade aan het doek, de ophangpunten te veranderen. 
Bijvoorbeeld voor een andere look & feel, een ander thema of een nieuw 
product. Laat u verrassen door onze standontwerpen en creativiteit.

Extra aandacht voor catering.

Een lekker hapje of drankje, bezoekers van uw stand waarderen het altijd 
enorm. Naar wens plaatsen wij in uw stand een Nespresso-machine voor 
de heerlijkste kopjes cappuccino en espresso. Dit straalt onvermijdelijk 
af op uw merk en bedrijf! Wij speuren altijd naar mogelijkheden om 
bezoekers extra te triggeren en ze de stand in te ‘trekken’. Wij houden 
niet standaard, maar van out of the box. Dus geen koffiekoekjes, maar 
bijvoorbeeld popcakes of een smoothiebar. 
 

Audiovisuele productie.

Tijdens een event wilt u zich natuurlijk kunnen richten op uw klanten en op 
de inhoud. Dankzij onze inzet en state-of-the-art technische oplossingen 
bent u verzekerd van audiovisuele  toepassingen met topkwaliteit. 
Gebaseerd op onze ideeën en uw wensen creëren wij een oplossing die 
bij u past!

Decoratie.

Voor een perfecte stand of event design willen wij onze klanten en 
de sfeer in uw bedrijf goed leren kennen. Elementen als kleuren en 
transparantie nemen wij als uitgangspunt voor ons design. Onze 
stands kenmerken zich door strakke, witte lijnen en mooie vloeren. Dit 
combineren wij graag met gezellige sfeerelementen. Wij gebruiken daarbij 
veel groen, zoals druivenranken, olijfbomen, bloemen en planten. 



Portfolio
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Wilt u meer weten over wat wij in huis hebben? In een persoonlijk gesprek laten 
wij u onze portfolio met internationale voorbeelden graag zien. Laat ook uw 
klanten door ons inspireren! 

May we assure you of our best attention now and in future!


