Vi har mange kompetencer, og vi vil gerne være
din professionelle sparringspartner og leverandør
AV CENTER er én af Danmarks førende virksomheder inden for salg, service, undervisning og udlejning af professionelle AV løsninger. Med mere end 160 medarbejdere fordelt i vores 5 afdelinger har vi sammensat et hold af
Danmarks bedste og dygtigste AV folk. Vores erfaring er din tryghed for, at du altid får den bedste AV løsning.

Salg, rådgivning, service og support

Vi tilbyder salg af blandt andet:
- Højttalerløsninger		
- Full HD laserprojektorer
- Storskærme			
- Infosystemer
- Trådløse mikrofoner		
- Betjeningssystemer
For mere info kontakt salgsafdelingen på 70 20 98 05
eller send en mail til info@avcenter.dk

Udlejning
Vi har mere end 20 års erfaring i udlejning af professionelt AV
udstyr. Vi har stor erfaring og ekspertise i planlægning, håndtering og afvikling af alt fra små arrangementer til kongresser,
firmafester og andre store events. Foruden udlejning af professionelt AV udstyr er vi også din kreative sparringspartner, der
kommer med inspiration og kreative løsninger til dit næste
arrangement.
Vi tilbyder udlejning af blandt andet:
- Full HD projektorer		
- Full HD storskærme
- Højttalerløsninger og PA		
- Konferencemikrofoner
- Trådløse mikrofoner		
- Tolkeudstyr
- Afstemningssystemer		
- Streaming
- Dekolys			- Videokameraer
For mere info kontakt udlejningsafdelingen på 70 20 29 55
eller send en mail til info@avcenter.dk

Godkendt leverandør

25% rabat til alle Aarhus2017 arrangementer

Vi er godkendt leverandør til SKI Rammeaftale 50.70 omhandlende interaktive tavler og AV udstyr. Underleverandør til SKI
Rammeaftale 02.07 omhandlende kommunikationsudstyr
samt leverandør til AV aftalen fra Statens Indkøb.

København

Odense

Kolding

Aarhus

Som Aarhus2017 partner støtter vi selvfølgelig op om alle
oplevelser i løbet af året, både de små og store. Derfor tilbyder vi 25% rabat på lejeprisen*, når du lejer AV udstyr til et
arrangement i forbindelse med Aahus2017 hos os.

Aalborg

* Rabatten gælder kun på leje af udstyr i 2017 og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabataftaler.

Vi rådgiver og vejleder dig gerne tidligt i processen, så AV
udstyret kan tænkes ind i bygningens helhed. Ved ombygninger og nyt udstyr i eksisterende lokaler kommer vi gerne
ud til dig og gennemgår lokalerne, så du får en skræddersyet
løsning, der passer til dine behov og ønsker. Som kunde hos
os er du sikret, hvis udstyret skulle gå i stykker. Vi har egne
serviceteknikere, der rykker ud, hvis behovet opstår.
Ønsker du at være bedre sikret, kan du tegne en serviceaftale på dit AV udstyr.

