VISUAL COMMUNICATION

קירות תצוגה ניידים

הפקולור תקשורת חזותית

פופ-אפ בד איכותי ישר  3x3ברקלי

Berkeley Fabric 3x3 Pop-Up
מתקנים משלימים:

קיר תצוגה מרשים המורכב בפחות מ 5-דקות !

רול-אפ

מעמד לפרוספקטים ועלונים

מידות הבאנר הפרסומי*:
גובה 225 :ס”מ  /רוחב 225 :ס”מ  30 +ס”מ מכל צד לכיסוי הצד והסתרת הקונסטרוקציה .אפשרות לרוחב  300ס”מ  30 +ס”מ
מכל צד לכיסוי הצד והסתרת הקונסטרוקציה.
פופ-אפ בד איכותי ישר  3x3הינו קיר תצוגה מרשים המוקם תוך פחות מ 5-דקות .אידאלי לאירועים קצרי מועד ותערוכות
בהם זמן ההקמה הינו קריטי .הבאנר מודפס על בד סטרץ’ המחובר לשלד ע”י סקוצ’ים (ולקרו) .כשמותחים את השלד הבד
נמתח יחד איתו באופן אוטומטי להשגת משטח ישר וחלק .הבד המודפס נשאר מורכב על המערכת בזמן האחסון כך
שההרכבה נעשית בקלות ובמהירות שיא.
פופ-אפ הבד האיכותי ישר  3x3מורכב מ:
שלד אלומיניום עליו מורכב באנר בד איכותי מודפס בצבע מלא  2 +פנסי הלוגן להבלטת העיצוב .כל המרכיבים נכנסים
לתיק נשיאה קשיח עם גלגלים ההופך לדלפק ממותג.
אופן הרכבה:
מושכים את שלד האלומיניום עד הגעתו לעומק והגובה המירביים .תוך כדי מתיחה באנר הבד המורכב על השלד נמתח
למשטח ישר וחלק .מרכיבים את פנסי ההלוגן .מרכיבים את המיתוג על גבי הדלפק ופופ-אפ הבד האיכותי מוכן.
להרכבת פופ-אפ אין צורך בכלים ובמיומנות מיוחדת.
זמן הרכבה משוער :כ 5-דקות.
שימושים לפופ-אפ:
רקע ,כנסים ,ימי עיון ,הרצאות ,תערוכות ,אירועי קד”מ .וכו’.
מומלץ להשתמש בפופ-אפ להעברת מסר אחד ברור בענק או לחלק את הבאנר לרב מסר.
טיפ ירוק:
ניתן להחליף את המיתוג (בד) בלבד ולהרכיבו על השלד הקיים ,דבר המביא לחסכון כספי משמעותי וגם לשמירה על
איכות הסביבה ,לכן שמרו היטב על כל מרכיבי הפופ-אפ וטפלו בשלד ובבד שעליו בעדינות לשימוש חוזר וממושך.
נדגיש שאין החברה אחראית למצב הפופ-אפ שהתקבל להחלפת באנר.
מתקנים משלימים:
סופר-וול ,רול-אפ ,מעמד לפרוספקטים ועלונים ,דגלי בד ,מעמדי פרסום ריצפתיים ,מתקני באנרים ,קופסא להגרלות /
השארת פרטי לקוחות מזדמנים.
משקל :כ 30-ק”ג
שינוע :נכנס למכונית משפחתית.
זמן אספקה :כ 6-ימי עבודה מאישור הגרפיקה .מבלי לקחת בחשבון זמני משלוח.
בנוגע למשלוח נא להתייעץ עם שירות לקוחות.
חשוב!  -לפני הזמנה יש לבדוק אם המתקן נמצא במלאי.
* ייתכנו סטיות של מילימטרים ספורים במידות הבאנר הפרסומי.

sales1@hafacolor.com

קופסא להגרלות/השארת פרטים

דגלי בד

סופר-וול

מעמדי פרסום ריצפתיים

Fax: 00-972-3-5621978

Tel: 00-972-3-5621977

