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BEREIK NU UW COMMUNICATIE- 
DOELEN MET VIBEON BEELD EN GELUID



Moderne AV-techniek wordt steeds belangrijker in de communicatie. Daarom 
zien wij deze technologie als een belangrijk middel om uw boodschap succesvol 
over te brengen of om andere organisatiedoelen te behalen. Dit bereiken we 
door de klantwens en doelen altijd centraal te stellen. Pas als die duidelijk zijn, 
wordt samen met de opdrachtgever onderzocht wat de optimale (technische)
oplossing is. En ja, wij zorgen er ook voor dat iedereen met de techniek kan 
werken. Niet alleen door de implementatie van éénvoudige bediening maar 
ook door gedegen opleidingen. Want niets is vervelender dan medewerkers 
die niet met de aanwezige apparatuur overweg kunnen. En mocht er een 
storing zijn dan staat ons serviceteam natuurlijk voor u klaar! 

Wij hebben een aantal klanten gevraagd kort aan te geven waarom zij voor 
Vibeon hebben gekozen.

“Wij wilden een moderne AV-oplossing om effectiever te kunnen vergaderen en 

presenteren. Het 65 inch Legamaster touchscreen voldoet perfect en wordt veel 

gebruikt omdat het gewoon prettig werkt. Vibeon onderscheidde zich door de 

snelheid van handelen, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.” 

Alex Annink, directeur MER-ICT

DE KLANTWENS 
ALTIJD CENTRAAL!



MEER WETEN? GA NU NAAR ONZE WEBSITE OF BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES.

“Adwise zet opdrachtgevers continu op voorsprong bij het online realiseren 

van de business-, marketing- en communicatiedoelstellingen. De videowall, 

narrow-casting, beacons en slimme tools dragen bij aan de ‘digital’ beleving 

en vormen een speeltuin voor eigen innovaties en projecten. Vibeon begreep 

perfect wat wij wilden bereiken en was creatief in de oplossing.”  

Gijs Westerbeek , CEO Adwise

“Hightech presenteren in een oude kerk vraagt een flexibele houding. Gaten 

boren is bijvoorbeeld geen optie. Vibeon Beeld en Geluid loste dit op met een 

mooi, stevig statief dat goed past bij ons bijzondere pand .” 

Ton Heerze, eigenaar Webton

www.vibeon.nl
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PROJECTIE 

TOUCHSCREENS

DRAADLOOS PRESENTEREN

SIMPELE BEDIENING

VIDEOWALLS

LEDWALL

NARROW CASTING

VIDEOCONFERENCING

AUDIO

VERHUUR

“Klanten optimaal bedienen en positief verrassen. Dat zijn onze  

belangrijkste drijfveren binnen Vibeon” Emiel ter Morsche, directeur Vibeon

Onze installateurs zijn specialisten die met het beste gereedschap  

werken. Zo bent u ervan verzekerd dat uw systemen goed, netjes en 

strak opgehangen worden. Het gaat tenslotte om uw boodschap.

NEEM GERUST CONTACT OP  
VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES.
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