EYECATCHER
MERKACTIVATIE OP NIVEAU

Merkactivatie op niveau
Met de Eyecatcher kun je jouw producten tot grote hoogte laten stijgen en
daarmee álle aandacht genereren die het verdient. Of dat nu op een beurs is,
tijdens een event of langs de snelweg, jouw product wordt van alle kanten
belicht. Overdag door de zon en ’s avonds met slimme belichting. De Eyecatcher
is uniek in Nederland en laat daardoor de concurrentie ver achter zich.

Draait volledig om
zijn eigen as

Variabele kijkhoek voor een beter
zicht en van veraf te zien

Ook in het donker
in de spotlights

Maximaal laadgewicht van
maar liefst 1500 kilo!

Perfect voor jouw product
De Eyecatcher is super flexibel. Bax Projects helpt je graag om de juiste hoek
te bepalen waardoor de unieke aspecten van jouw product optimaal belicht
worden. Schuin, horizontaal, verticaal, op kijkhoogte van het langslopende
of langsrijdende publiek of juist op grote hoogte? Stil of draaiend? Binnen of
buiten? Met de inzet van de Eyecatcher is de sky the limit en krijgt jouw product
maximale aandacht. Reken maar dat dat zich in vertaalt in flink wat leads!

Unieke presentatie

Vergroot je bereik

Zelfs het design van de Eyecatcher
is flexibel en kan moeiteloos
aangepast worden aan jouw
product. Onze creatives helpen je
natuurlijk graag met een op maat
gemaakt design dat perfect aansluit
op je company branding. Daardoor
ontstaat een unieke presentatie
waarbij de Eyecatcher zijn naam
meer dan waar maakt. Alle aandacht
voor jouw product, ongeacht het
gewicht of de grootte.

Een overtuigend voorbeeld: tijdens
de Marathon Eindhoven wilde onze
klant maximale aandacht voor zijn
product. Daar zorgde de Eyecatcher
ervoor dat de auto de volle aandacht
kreeg van maar liefst 10.000
mensen. Had de auto gewoon op
de grond gestaan, dan was ‘ie door
maar 100 mensen gezien. Dus: The
only way is up! Dat geldt niet alleen
voor je product maar zeker ook
het aantal views dat de Eyecatcher
oplevert.
Ongeacht of je een blow-up van
een blikje, een boot, een auto of een
caravan hoog boven het publiek wilt
laten shinen, ook voor jouw product
kan de Eyecatcher dé oplossing
zijn om de concurrentie royaal te
overstijgen en alle aandacht van je
doelgroep te krijgen.

Specificaties
Hoogte object
Draai vermogen
Kantelen
Verlichting
Ruimte artwork
Aansluiting
Max. aansluitingsafstand
Maximaal gewicht

Op de hoogte blijven?
2 - 2,5 meter
360o
30o
Ja
690x560x135 cm (lxbxh)
220 volt of 3x 380 volt
20 meter
1.500 kilo

Bij Bax Projects hebben weten we
alles van effectieve merkactivatie.
Dus ben je geïnteresseerd in de
mogelijkheden van de EYECATHER?
Neem dan snel contact op met Bax
Projects. Sparren kost niks en we
denken graag met je mee.
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