Alles in huis voor
uw evenement, meeting
of congres!
Creator Meeting Support is een toeleverancier
van meeting en registratie materialen voor
professionele meeting organisatoren. Met
innovatieve, slimme en creatieve producten
en diensten, kunnen onze klanten de kwaliteit
van hun meetings verbeteren. Door een
pro-actieve, creatieve houding naar onze
klanten toe, waarbĳ de speciﬁeke behoeften
van elke meeting voorop staan, bieden wĳ
producten die daar het beste op aansluiten.

CONTACT
Kent u dat probleem dat steeds meer
bedrĳven niet telefonisch te bereiken zĳn?
Juist persoonlĳk uw vraag bespreken is het
fĳnst en meest effectief. Want elke meeting,
congres of event is uniek. Op onze website,
visitekaartjes en onze marketingmaterialen is
ons telefoonnummer altĳd terug te vinden.
Geen lange keuzemenu’s of wachtrĳen,
gewoon direct persoonlĳk contact! E-mailen
mag uiteraard ook.

T: 010 - 276 3113
E: info@creatormeetingsupport.com
W: www.creatormeetingsupport.com

BADGES
LANYARDS
PRESENTATIE
DISPLAYS
TASSEN
PROMOTIONEEL
KANTOORARTIKELEN
REGISTRATIEMATERIALEN
ECOLOGISCH
HYGIËNE
DISPENSERS

WĲ STAAN 24/7 KLAAR VOOR U
Voor alle meeting materialen bent u bĳ
Creator Meeting Support aan het juiste
adres. Dankzĳ onze jarenlange ervaring in
de meeting, congres, beurs of evenementen industrie, vinden wĳ altĳd de juiste
lanyard, badge, banner, award, tas of give
away die past bĳ de uitstraling en budget
van uw meeting. Door continu te
innoveren met producten, materialen,
opdrukmethoden en processen kunnen
wĳ breed pallet aan mogelĳkheden
bieden.
Iedere bĳeenkomst heeft zĳn eigen
karakter en bĳ iedere bĳeenkomst hoort
een andere uitstraling. Bĳ ons zĳn de
mogelĳkheden dan ook eindeloos! Op
basis van uw brieﬁng zoeken wĳ de
juiste set van meeting producten, helpen
u bĳ het opmaken van uw design en
ontzorgen u door bv. badges te drukken,
designs aan te passen of logistiek al uw
producten op de juiste plek te krĳgen.
Zo kunt u met een gerust hart beginnen
aan ieder meeting.

WĲ ONTZORGEN
Ontzorgen is onze specialiteit, wĳ
hebben een ruim assortiment aan
banners, displays, bewegwĳzering,
promotionele artikelen, tassen en
registratiematerialen. Alle producten
die u nodig heeft voor de organisatie
van uw beurs, congres, vergadering
of andere bĳeenkomst zĳn bĳ ons te
verkrĳgen. Kunt u uw gewenste
product niet vinden in ons
assortiment? Dan gaan wĳ voor u op
zoek! Onder het motto ‘’U vraagt en
wĳ draaien’’ helpen wĳ u om tĳd te
besparen, zo kunt u meer tĳd
besteden aan uw bĳeenkomst
organiseren of promoten, het
bouwen van uw partnerships of het
aantrekken van sponsoren.
www.creatormeetingsupport.com

EEN GOED ADVIES IS GOUD WAARD

