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NEW EXPO WORLD design
PORTABLE DISPLAY SYSTEMS & GRAPHICS

2018

Display- Mäss- och Utställningsmaterial Textilprint Point-of-Sales
NEW EXPO WORLD är specialisten på bärbara eventdisplayer, rollups, portabla montrar och textilbilder för mäss- och inredningsmiljöer.

Företaget erbjuder bildproduktion med flera olika tekniker, samt ett brett sortiment av kompletta, användningsklara
displaysystem, bildstativ, bärbara montrar och backdrops för produktlanseringar, mässor, event, aktiviteter etc.
Vi har lång erfarenhet av bärbara mediadisplayer.
Bland våra kunder återfinns såväl små som stora ledande företag och reklambyråer.
Våra produkter finns representerade över hela världen.
Vi har också egen design och svensk tillverkning av bärbara displaysystem .
-Välkommen att kontakta oss för att ta del av våra idéer och morgondagens bärbara displayer .

Vår vision: Vi vårdar ditt varumärke
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Rollups / Bannerstands / Eventdisplayer / XL/XXL & JUMBO displayer

Portabla mässmontrar / Field Marketing-Kit / Diskar - Podium / Brochyrställ

Översikt

exposhop

-Vår displayshop med bärbara displayprodukter och
tillbehör m.m. för event, mässor, utställningar och inredningar.
Rollups, Bannerstands, Eventdisplayer, XL/XXL & JUMBO-displayer.
Bärbara bilddisplayer i väska på axeln. Rulla eller spänn upp direkt på plats.
Brett sortiment av bilder och bildstativ i alla storlekar, från mindre till större format.
Vi erbjuder också diskar & podier, broschyrställ, monitorstativ och golvbilder etc.

Point-of-Sales / Promotion

Skapa
en helt
ny kuliss
till ditt event
eller på mässan
med stora
digitaltryckta
tygbilder

textilprint

-Vår specialline för digitaltryckta textilbilder
för event, mässor, utställningar och inredningar.

Textilvepor / Textilbilder / Backdrops / Bärbara & Portabla Bildväggar
När det finns eller inte finns en vägg och du vill fylla en yta med stil och känsla i ditt budskap. Förverkliga ditt scenario.
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Nyheter!
Ta del av våra roliga nyheter!
Vi är innovativa inom vårt område och har de senaste åren bidragit med en hel el intressanta bild-applikationer.
Bl a vårt nya displaykoncept ”N.E.W. LEDLight Up” där vi har lanserat en bannerdisplay-/rollup med backlight-belysning för markant bättre bildupplevelse.

N.E.W. LEDLigt Up Bannerstand
L + XL + XXL-höjd
70 - 120 cm bredder
- snabbt, enkelt bildbyte
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exposhop
Rollups / Bannerstands / Eventdisplayer / XL/XXL & JUMBO displayer
Bärbara bilddisplayer i väska på axeln. Rulla eller spänn upp direkt på plats.
Brett sortiment av bilder och bildstativ i alla storlekar, från mindre till större format.

Rollups
160 - 225 cm höjd (steglöst)
85, 100 och 150 cm bredder
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-

SE-431 53 MÖLNDAL

-

Bannerstands / Bannerdisplayer
147, 175, 218, 250 och 292 cm höjd
70 - 200 cm bredder (valfritt)
- snabbt och enkelt bildbyte

SWEDEN

-

tel. +46 31 706 99 95

-

info @ newexpoworld.se

-

www.newexpoworld.se

sid 5 / 15

exposhop
Portabla mässmontrar / Field Marketing-Kit / Diskar - Podium / Brochyrställ
En snabbt monterbar bärbar monter som går lätt att transportera och återanvända, gång på gång. Smarta Field Marketing-Kit när en rollup inte räcker till. Rak eller svängd bildvägg.
En eller några väskor, för snabb transport till din scen; mässan, konferensen, temadagen eller shoppingcentret.
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exposhop
Kombinerad disk & emballagevagn
Expand PodiumCase kan både användas öppen som en disk eller stängd som ett podium.
Hyllor ingår.

Bordsskivan finns i
ek, björk, aluminium,
svart, vit samt svart plasttopp.

Öppen disk:
Höjd: 98 cm
Bredd: 124 cm
Djup: 60 cm

Vikt:
Expand PodiumCase: 10 kg
4 hyllplan: 3,4 kg
Stor bordsskiva: 4,5 kg (för disk)
Liten bordsskiva: 2,8 kg (för podium, stängd)

Stängd disk:
Höjd: 98 cm
Bredd: 73 cm
Djup: 45 cm

NEW EXPO WORLD
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textilprint
Banners / Vepor & Banderoller / Point-of-Sales
Prisvärda textilbanners, tygvepor och banderoller.

NEW EXPO WORLD

-

Kryptongatan 20

-

SE-431 53 MÖLNDAL

-

SWEDEN

-

tel. +46 31 706 99 95

-

info @ newexpoworld.se

-

www.newexpoworld.se

sid 8 / 15

textilprint
Backdrops / Bakgrundsbilder / Dekorbilder
Mässor, Event & Produktlanseringar, Inredningsmiljöer, Konferenser, Väntrum, Foajéer/Entréer,
Butiker, Reception, Muséer, Utställningar, Kontorsmiljöer, Hemmamiljöer m.m.
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textilprint
Backdrops / Bakgrundsbilder / Dekorbilder
Mässor, Event & Produktlanseringar, Inredningsmiljöer, Konferenser, Väntrum, Foajéer/Entréer,
Butiker, Reception, Muséer, Utställningar, Kontorsmiljöer, Hemmamiljöer m.m.
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textilprint
Backdrops / Bakgrundsbilder / Dekorbilder
Inredningsmiljöer, Konferenser, Väntrum, Foajéer/Entréer, Butiker,
Reception, Muséer, Utställningar, Kontorsmiljöer, Hemmamiljöer m.m.
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Bildproduktion
Bildsortiment:
Tyg-/textilbilder för bannerstands, monterväggar och inredningar.
Laminerade printbilder för pop-up-system.
Specialbilder för rollups
Ljusbilder för bannerstands.

Print-/Bildteknik:

Vi erbjuder en bred bildproduktion med flera olika bildtekniker och intressanta bildmaterial.
Bilder till marknadens mest kända bärbara rollups, bannerstands, pop-up system och portabla montrar.
Vår specialitet är tygvepor och textilbilder till bärbara bannerstand-rollups samt större textilbilder/backdrops för monterväggar och inredningar.
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Tjänster
Vi erbjuder bl a följande tjänster:
Idé/design • Layout • Original • Filhantering • Bildoptimering • Retusch • Monterdesign 3D • Fotografering • Specialtillverkning • Uthyrning • Underhåll displayer m.m.
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Ladda upp filer - skicka original
Du kan enkelt ladda upp tyngre filer via WeTransfer eller Sprend och skicka till oss via mail. Ladda hem via vår hemsida.
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Vår miljö
Miljön har kommit att bli allt viktigare för oss alla.
Därför har vi valt att engagera oss i att utveckla, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet för en bättre miljö.
Vårt ställningstagande är att vi trots vår småskalighet, ändå kan vara med och bidra.
Vår miljöpolicy innebär således att vi skall minska våra produkters negativa påverkan på hälsa och miljö samt förebygga uppkomsten av avfall i konstruktionsstadiet.
För att åstadkomma detta behövs ett nytt perspektiv, där vi ser till våra produkters miljöbelastning genom hela livscykeln,
dvs. från utvinningen av råvaror via produktion, distrution och användning till den slutliga avfallshanteringen.
Som tillverkare har vi möjlighet att påverka våra produkters egenskaper, som råvaror, konstruktioner, underhåll etc.
Vi ser även möjligheter till miljöpåverkanan hos våra leverantörer, där vi inte själva står för själva råtillverkningen.
New Expo World blev efter avslutad utbildning och miljörevision godkända för miljödiplomering hösten 2006.
Därefter har vi gjort ytterligare ansträngningar i vår strävan för en bättre miljö.
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Kontakt
-Välkommen att kontakta oss.
New Expo World
Kryptongatan 20
SE-431 53 MÖLNDAL
info @ newexpoworld.se
www.newexpoworld.se
Tel. +46 31 706 99 95
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