Skjermer
En skjerm på deres stand kan bidra til å skape den ekstra oppmerksomheten som tiltrekker seg ﬂere studenter. Ved fremvisning av video, bilder eller en powerpoint som illustrerer bedriften og arbeidshverdagen deres, kan studentene få et visuelt intrykk av hva dere driver med og om det er noe for dem.
Gjennom oss får du alltid med gulvstativ, kabel for tilkobling, samt support gjennom hele utleieperioden.Transportkostnader
og opprigg/nedrigg er selvfølgelig også inkludert. Bestilling gjøres via mail til post@tt-tech.no.

Vi tilbyr følgene skjermer til utleie
LCD-skjermer

LCD-skjermene er våre standard skjermløsninger. Disse fungerer godt til vising av ﬁlm og
presentasjoner, og leveres i tre ulike størrelser.
55’’ LCD: 4000,- eks MVA
46” LCD: 3500,- eks MVA
42” LCD: 3000,- eks MVA

LCD-multitouch-skjerm

Dersom dere ønsker en mer interaktiv stand kan vi tilby en 55’’ ﬂatskjerm med multitouch
over hele skjermﬂaten. Denne kan f.eks brukes til å vise 3D modeller fra SolidWorks eller
et bildebibliotek studentene kan bla seg gjennom.
Ta kontakt for pristilbud!

LED-oppsett

Hvis dere virkelig ønsker å “dra på” så kan vi levere et LED-skjermoppsett i storformat.
Dette er en modulbasert løsning som kan leveres i størrelser fra 50cm x 50cm og opp til
ﬂere meter i dimensjon. Et bruksområdet for dette kan f.eks. være å la hele bakveggen på
standen være en skjerm som viser logo, bilder eller ﬁlm.
Ta kontakt for pristilbud!

Tilleggstjenester
Vi tilbyr også ﬂere ulike tilleggstjenester som kan bidra til å skape mer blest rundt deres stand. Disse kan fungere som supplement til deres video eller presentasjon, og slik skape større interaksjon mellom dere og studentene.
Alle våre tilleggstjenester kan bestilles via mail til post@tt-tech.no. Når vi mottar en forespørsel vil vi ta kontakt med dere
for å diskutere leveransen.

Våre tilleggstjenester
Instagramkonkurranse

Lyssetting av stand

Vi setter opp en instagramfeed som viser bilder fra en gitt #hashtag
i et gitt tidsrom. Slik at dere holde en bildekonkurranse og samtidig
vise innsendte bilder på skjerm.
Pris inkl. avspillingsmaskin: 1000,- eks MVA

Hvis dere ønsker farget lys på standen for å bedre det visuelle uttrykket kan vi levere ﬂere ulike oppsett. Farget lys
vil gjøre at deres stand skiller seg godt ut i mengden.
Pris etter avtale.

Twitterfeed

Høyttalere

Vi setter opp en en twitterfeed som kan vise tweet’s fra en gitt
#hashtag. Dette kan gi studentene en mulighet til å interagere med
dere og f.eks gi kommentarer og liknende.
Pris inkl. avspillingsmaskin: 1000,- eks MVA

Dersom dere skal vise ﬁlm med lyd eller spille musikk på
stand trenger dere høyttalere, da skjermene ikke leveres
med dette som standard.
Pris: 500,- eks MVA

Spørreundersøkelse/Quiz/Påmeldingsskjema

Avspillingsmaskin

Vi setter opp et spørreskjema til skjermen og supplementerer med
mus og tastatur slik at studentene kan svare på spørsmål eller f.eks
melde seg på lyn-intervju eller interesseliste. Dette kan være en
god måte for å samle inn e-post adresser fra interesserte kandidater.
Pris inkl. avspillingsmaskin: fra 1000,- eks MVA

Hvis dere ikke ønsker å bruke egen maskin til av- spilling
av innhold til skjerm kan vi levere dette. Dere kan sende oss
ﬁlene dere ønsker å vise, slik at alt står klart når dere ankommer messelokalet. Pris: 500,- eks. MVA

Bestilling
Bestilling av våre tjenester gjøres via epost til post@tt-tech.
Vi tar kontakt for å avtale leveransen nærmere.
Hvis det haster kan du også ringe oss på tlf 924 85 842.

Til informasjon
Support

Leveranse

Vi stiller med support for eget utstyr gjennom hele utleieperioden. Vi vil
også gjøre vårt beste for å hjelpe med problemer på deres eget utstyr.
Dersom et problem skulle oppstå vil en av våre teknikere være raskt
tilgjengelig. Kontaktinfo til teknisk support vil bli utlevert ved arrangementsstart.

Transport, opprigg og nedrigg av utstyr er inkludert i prisene. Bestilt
utstyr vil være montert og klart til arrangementsstart, og nedrigging
vil starte rett etter arrengementets slutt.

Fakturering

Alle priser er eks MVA og gjelder for en dags leie. Det vil ikke påløpe
tilleggskostnader med mindre annet er spesiﬁsert i bestillingsskjemaet.

Etter endt arrangement vil vi sende ut faktura via epost eller EHF,
avhengig av hva dere foretrekker. Vi opererer med 30 dagers netto
betalingsfrist. Ved forsinket innbetaling påløper forsinkelsesrente ihht.
gjeldene lovgivning.

Avbestilling

Hvis avbestilling skjer nærmere enn 3 dager fra leveringsdato, vil dere
bli fakturert for halve beløpet.

Prisinformasjon

Kontakt

Hvis dere ønsker kontakt med oss kan vi nås via:
Telefon:
Epost:
Web:

+47 924 85 842
post@tt-tech.no
www.tt-tech.no

