Dag mevrouw,
Dag meneer,
Aangename kennismaking! Klank en Licht is een
Veurns bedrijf, gespecialiseerd in de verhuur van
klank- en lichtinstallaties, LED-walls, beursverlichting en totale eventorganisaties, met alle nodige
technische ondersteuning. We beschikken over een
bijzonder ruim assortiment aan kwaliteitsmateriaal
en hebben tegelijk ook vakmensen in onze rangen
die geen uitdaging uit de weg gaan.

WELL

H E L LO T H E R E !
Via deze brochure willen wij u nader kennis laten
maken met de zee aan mogelijkheden die onze
firma te bieden heeft. Uit de vele foto’s kan u
opmaken dat we van alle markten thuis zijn.
Hebt u een evenement, bedrijfsmeeting, beurs,
feest of festival op stapel staan? Aarzel dan niet en
contacteer ons zeker. De kans is groot dat we uw
evenement een flinke meerwaarde kunnen geven.
Steve.

We kunnen alles aan... of ‘t scheelt niet veel.
Getuige daarvan de ellenlange referentielijst aan
grote en kleine evenementen die wij vaak van a tot z
mochten verzorgen. Ons werkgebied beperkt zich
hierbij niet enkel tot de Westhoek: we zijn actief tot
in alle uithoeken van ons land en soms zelfs buiten
onze landsgrenzen.
Door de jaren heen zijn we ons gaan specialiseren in
bedrijfsevenementen: personeelsfeesten, meetings,
congressen, incentives, opendeurdagen, party’s,
productvoorstellingen, persconferenties, enz.

FROM A

TO Z !

Ontzorging is misschien wel onze grootste troef.
Wie met Klank en Licht in zee gaat, mag op beide
oren slapen. De technische aankleding van uw
evenement is in goede handen.
Deze gemoedsrust geeft u de ruimte om uw
energie te steken in wat voor u echt belangrijk is:
het inhoudelijke luik van het gebeuren. Ook hierbij
mag u ons trouwens altijd betrekken. De kans is
groot dat we ook op dat vlak een creatieve meerwaarde kunnen bieden.

B U T. . . W H Y U S . . . ?

Een zeer belangrijk aspect van onze job is: luisteren.
Het is ons doel om elk evenement een toegevoegde
waarde te bieden. En dat begint met goed luisteren.
Aanvoelen welke richting onze opdrachtgever uitwil.
En dan: meedenken. Slimme en leuke ideeën
aanreiken die het gebeuren net dat tikkeltje meer
geven.
Onze klanten zijn geen nummers. We gaan resoluut
voor een persoonlijke aanpak. En dat merkt u aan
de kleinste details, maar vooral aan de piekfijne
afwerking van al onze installaties.

O U R M I SS I O N I S. . . YO U !

Kwaliteit. Daar gaan we voor, elke keer opnieuw.
We leggen de lat hoog. Elke job wordt met de
grootste zorg afgewerkt: altijd met het puntje op
de i.
Ons materiaal is van de bovenste plank: degelijk,
kwalitatief en goed onderhouden. Hetzelfde kan
gezegd worden van onze mensen: stuk voor stuk
gepassioneerde technici die geen uitdaging uit de
weg gaan. Integendeel: hoe moeilijker de opdracht,
hoe groter de motivatie. Laat maar komen!

DOIN’ IT RIGHT!

U wil een evenement -groot of klein- inrichten? Of
wil u gewoon eens weten wat we in huis hebben en
wat bij ons de mogelijkheden zijn?
Aarzel niet en neem contact met ons op. We staan
u graag te woord. Dit kan bij u op kantoor, maar
ook bij ons. De koffie staat klaar.
Hopelijk tot weldra?
Steve Pinson.

C O N T A C T U S . . . N OW !
STEPIN BV
Industrieterrein I - Zone B3
Ondernemingenstraat 8
B-8630 Veurne
steve@klankenlicht.be
+32(0)477.185.883
www.facebook.be/klankenlicht

In deze brochure werden enkel foto’s opgenomen van eigen realisaties.

