UW LEVERANCIER VAN
CHAUFFEURS & TECHNICI

PROMOTIONELE DOELEINDEN
De oplegger van Your Transport Mediator is nu ook te huur voor betaalbare promotionele doeleinden bij dance evenementen, concerten, beurzen en congressen of op een
strategische locatie langs de snelweg.
Het flexibele bannersysteem biedt mogelijkheid voor promotionele uitingen van 2,5
meter hoog en 13,60 lang. Zo wordt uw bedrijfsnaam, de pay-off of uw logo een echte
blikvanger op locaties door heel Nederland. De oplegger is geheel zelfvoorzienend en
beschikt over een eigen arragaat.
Bij vaste plaatsing op locatie zorgen speciale promotielampen aan de zijkant van
de oplegger voor optimale belichting van het bannersysteem, zodat tekst of logo’s
ook in het donker perfect onder de aandacht van passerend publiek of miljoenen
automobilisten komen.

YourTransportMediator
• CE CHAUFFEURS
• GELUID- EN
LICHTTECHNICI
• VIDEO TECHNICI
• STAGEMANAGERS
• STAGEHANDS
• TRANSPORT
• VERHUUR VAN
TREKKERS & TRAILERS

“YourTransportMediator denkt en
werkt oplossingsgericht. YourTransportMediator is altijd flexibel
en duidelijk, zowel naar mij als naar
mijn klanten. Ik hoop nog lang van
zijn diensten gebruik te kunnen
maken.“
- Geert Litjens, Transport planner,
Ampco Flashlight

Als Your Transport Mediator ben ik gespecialiseerd in de levering van
betrouwbare, deskundige chauffeurs in de entertainment branche. Ik
heb een groot netwerk aan ervaren freelancekrachten van hoog niveau
die niet alleen zorgdragen voor veilig vervoer van licht en geluidsapparatuur van en naar evenementen, maar die ook verantwoordelijk zijn
voor de zorgvuldige op- en afbouw van de apparatuur op eventlocaties. Allen zijn in het bezit van de juiste papieren, kennis en ervaring en
kunnen ingezet worden voor transport of evenementen in binnen- en
buitenland.
Naast freelancekrachten lever ik ook trekkers, trailers en opleggers die
gebruikt kunnen worden om de logistiek en de opbouw van evenementen te ondersteunen.
EIGEN OPLEGGER
Your Transport Mediator beschikt ook over een grote multifunctionele
oplegger. Deze oplegger met een meesturende as voor optimale wendbaarheid in bijvoorbeeld het centrum van de stad, biedt nog meer gemak en flexibiliteit. De oplegger is uitermate geschikt voor het vervoer
van licht en geluid. Deze oplegger beschikt over voldoende bevestiging
punten om de Flightcases op elke gewenste hoogte vast te zetten.
De eigen loadingramp zorgt er vervolgens voor zodat de Flightcases
zonder problemen in- en uitgeladen kunnen worden. Deze loadingramp
is bevestigd aan de onderkant van de oplegger.
Ook beschikt deze oplegger over een onderschuiflaadklep, zodat u
overal gemakkelijk uw producten kunt lossen.

Ook in beweging is de promotionele banner op de oplegger van grote waarde. De
meesturende as stelt onze oplegger in staat om met gemak te manoeuvreren op
locaties met beperkte bewegingsvrijheid, zoals evenemententerreinen of het centrum
van een stad. Promotionele uitingen zijn op deze manier zeer effectief en heel goed
betaalbaar. Het is dan ook een uitermate geschikt marketingmiddel voor het genereren
van waardevolle naamsbekendheid voor zowel grotere als ook kleinere ondernemers.
Nationale zichtbaarheid en dagelijkse mobiliteit zorgen voor een groot bereik en een
optimale contactkans met uw specifieke doelgroep.

