
STANDS    EVENT FACILITIES    XL-PRINTS



Thuis in 
standenbouw
GM Productions begrijpt als geen ander de impact van een beursdeelname. Wij hebben jaren 

ervaring en bieden vergaande service naar zowel exposanten als beursorganisatoren. Wij 

beschikken over een sterk team van specialisten dat uw beursdeelname begeleidt van concept 

tot realisatie, van meubilair tot de verse bloemen.

Door het neerzetten van kwalitatieve standen die voldoen aan uw noden, wensen én budget 

dragen wij steevast bij tot een succesvolle beursdeelname. Een unieke stand die aan de 

bezoeker niet onopgemerkt voorbijgaat!

Contacteer ons vandaag nog en ervaar onze deskundigheid, flexibiliteit en snelheid.

GM zowel  
individuele standen  

als totale beurs-
concepten neerzet!

Wist u dat...



4

Ons recept
voor een succesvolle
beursdeelname

1 Intakegesprek

2 Concept- en
budgetvoorstelling

3 Voorbereiding

De dialoog met de klant staat bij ons centraal doorheen het 

ganse traject. Alles begint bij het luisteren naar uw verhaal, 

wensen en noden.  

Ons salesteam werkt een uniek concept uit op maat 

van uw wensen, budget en imago, dit rekening houdend 

met het beursreglement en technische data (eventuele 

hoogtebeperkingen, takelmogelijkheden,… )

Onze grafische afdeling neemt vervolgens de 3D-visualisatie 

van de stand voor haar rekening zodat u een duidelijk beeld 

krijgt van hoe uw stand eruit zal zien.

Verschillende materialen en diverse mogelijkheden qua 

opstellingen kunnen eveneens in onze showroom bekeken 

worden.

Een goede voorbereiding van de stand & duidelijke afspraken 

maken dat u zorgeloos aan een beurs kan deelnemen. Ons team 

staat u tevens bij bij het invullen van de nodige bestelbonnen en 

technische documenten.

De stand zelf wordt in ons magazijn voorbereid door ons 

technisch team, dit in samenspraak met de commerciële ploeg. 

De verschillende diensten denken mee in de totaalrealisatie 

van uw stand. Onze grafische afdeling speelt hierin een heel 

belangrijke rol en vertaalt uw droomstand in grote visuals met 

respect voor de bestaande huisstijl.

Tijdens de op- en afbouw periode staat 

onze projectleider met zijn team van 

schrijnwerkers en standenbouwers tot 

uw dienst om de stand te realiseren 

en tot in de puntjes af te werken, van 

opbouw, schrijnwerk tot licht en de nodige 

aansluitingen.

Oplevering en 
afbouw



Ons profielloos systeem combineert de uitstraling 

van een houtbouwstand met de flexibiliteit van 

de modulaire standenbouwstructuur. Dit systeem 

laat toe om uit te pakken met grote visuals die tot 

ieders verbeelding spreken. 

GMatrix stand



Onze schrijnwerkers brengen uw  

stand op een hoger niveau. De 

combinatie met  textielbanners zorgt voor 

een naadloos geheel, waarbij uw huisstijl 

perfect wordt weerspiegeld!

Maatwerk



XL-prints
Onze eigen dienst XL Prints verzorgt 

de realisatie van al uw visuele 

communicatie op extra grote formaten. 

En dit niet alleen voor uw beursstand. 

Deze service kan ook van toepassing 

zijn voor uw communicatie in het 

straatbeeld!

Naast individuele standen verzorgt  

GM Productions ook de totaalrealisatie van 

beurzen. GM Productions beschikt over de 

capaciteit en de materialen om op heel korte 

termijn een lege beurshal om te bouwen tot 

een aangenaam ontmoetingspunt voor uw 

exposanten en bezoekers. Hierin nemen we 

een groot deel van het takenpakket van de 

beursorganisator op ons!  

Uniformiteit van uw beurs wordt gegarandeerd! 

GM Productions staat de organisator trouwens 

ook bij voor de technische ondersteuningen, 

dit vóór, tijdens en na de beurs: elektrische 

installaties, uitlijning van de beurshal, plaatsen 

van gangtapijt, aangepaste belettering, 

installatie van meterslange lichtbrugstructuren,…

De organisatie van een eigen beurs 
brengt uw klanten nog dichter 
bij uw diensten en producten.

Beursbouw

wij de capaciteit  
hebben om  

50.000 m2 standen 
te bouwen

Wist u dat...
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Ervaren partner voor de opbouw  
van uw beursconcept en dit  
zonder uw budget te overschrijden.

 Totaalservice

 Modulair of op maat

 Groepsstanden of individueel

 Nationaal en internationaal


