Ervaren
professionals
Ons team bestaat uit diverse vakkundige
professionals. Onze lichttechnici laten alle
details tot in perfectie stralen en in nauwe
samenwerking met de geluidsprofessionals
wordt de akoestiek ongeacht de locatie tot
in de puntjes verzorgd.

Begeleiding
van opbouw tot
eindevaluatie

Service &
Kwaliteit
Ons team onderhoudt contact met artiesten
over technische aspecten en met verschillende
leveranciers (bv. een tenten- of podiumbouwer)
om er voor te zorgen dat uw evenement tot
in de puntjes is verzorgd.
Door de jarenlange ervaring van onze professionals kunnen
wij een stap verder denken en handelen. Daarnaast werken
wij enkel met hoogwaardige producten zodat wij u de beste

SO NICE

Realisatie van licht,
geluid & video
voor uw evenement

kwaliteit kunnen garanderen.

Niks is te gek
Van TV-schermen in diverse formaten tot complete XL
Led Video Walls, geluidssystemen, lampen, beamers,
mixers, video-apparatuur, bekabeling, podia, special
effects, etc.
AL ONZE DIENSTEN INZIEN? KIJK OP WWW.SONICE.NL

DIRECT CONTACT?

BEL 0547-335639
SO NICE light & show equipment
Eeftinkstraat 2 / 7496 AG Hengevelde / 0547-335639
info@sonice.nl / WWW.SONICE.NL

/ WWW.SONICE.NL

Van schets
tot show
SO NICE regelt het allemaal

Focus op
de gewenste
uitstraling!

SO NICE light & show equipment
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Van ontwerp
tot uitvoer
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VISUAL CONCEPT

Uw wensen en eisen komen samen in een 3D ontwerp
waarin wij alles tot in de detail hebben uitgewerkt. Hierdoor
krijgt u een goed beeld van het eindresultaat.

Dat wij een professionele partner zijn, wordt onderstreept door onze
werkwijze waarin wij niets aan het toeval overlaten. Zo begint iedere
opdracht met een gedegen brainstorm/briefing waar al uw wensen
en eisen worden samengebracht tot een concept.
Vervolgens gaan wij met dit plan aan de

Team So Nice verzorgt en begeleidt de ge-

slag en presenteren wij u gedetailleerde 3D

hele opbouw en zorgt dat de juiste mensen

visuals zodat u een goed beeld krijgt van het

achter de knoppen zitten. Na de afbouw

eindresultaat.

wordt het gehele traject met u geëvalueerd.
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OPBOUW SHOW

Ons team van professionals draagt zorg voor de gehele opbouw en zorgt ervoor dat geluid-, licht- en video installaties
perfect op elkaar zijn afgestemd.
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UITVOERING

Onze lichttechnici zorgen ervoor dat het lichtplan optimaal
wordt uitgevoerd en in nauwe samenwerking met de geluidsprofessionals wordt de akoestiek ongeacht de locatie tot in
de puntjes verzorgd.

Verhuur
Bij ons kunt u ook terecht voor de losse verhuur van
licht, geluid, beeld en truss. Wij verzorgen apparatuur
voor kleine tot grote evenementen. Uiteraard wordt u
geadviseerd en begeleid door onze technici en kunt u
rekenen op onze 24/7 service.
ONZE VOLLEDIGE VERHUURLIJST KUNT U DIGITAAL INZIEN OP:
WWW.SONICE.NL

BRIEFING

Iedere opdracht wordt gestart met een gedegen brainstorm
waarin uw wensen en eisen worden besproken.
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EVALUATIE

Na afloop gaan wij met u om tafel om het gehele evenement
te evalueren.

MEER WETEN?

BEL 0547-335639

Van a tot z
gerealiseerd...
door SO NICE

MEER INFO

WWW.SONICE.NL

Projecten
So Nice verzorgt jaarlijks complete shows op de
meest uiteenlopende locaties en verhuurt losse
apparatuur voor onder andere:

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR RECENTE EVENEMENTEN.

• VOORSTELLINGEN
• CONCERTEN
• FESTIVALS
• DANCEFEESTEN
• TENTFEESTEN
• ETC.

SO NICE light & show equipment

So Nice is gespecialiseerd in het leveren van
totaalconcepten. Door onze zorgvuldige werkwijze en uitvoerige voorbereiding zorgen wij
ervoor dat uw evenement tot in de puntjes wordt
verzorgd. Om dit te bereiken maken wij gebruik
van gedetailleerde 3D concepten en gaan wij met
u in gesprek om een goed beeld te krijgen van uw
wensen.

