WAT IS JOUW UITDAGING?
Een muziekevenement, sportevenement,
zakelijk evenement, musical, bruiloftshow,
DJ-show of een audiovisuele installatie?
2join is altijd de juiste partner voor elke
audiovisuele uitdaging. Door samen te
werken maken we van elk project een
succes.

“ALLE EVENEMENTEN
WORDEN OP MAAT
GEPRODUCEERD”

EVENEMENTEN
2join verzorgt voor diverse grote en
kleinere evenementen (zoals feestweken,

PARTNER IN

festivals

en

sportevenementen)

een

totaalpakket van licht, geluid, beeld (LED),
specialFX, entertainment en extra’s zoals

AU D I O V IS U E L E
U I TD A G IN G E N

onder andere een opblaasbaar podium.
Voor onze portfolio kijk op onze website.

2JOIN B.V.

Cuxhavenweg 6, 9723JK, Groningen
050- 5490120 | www.2join.nl

www.2join.nl

PARTNER IN AUDIOVISUELE

ZAKELIJK EVENEMENT

BRUILOFT/DJ-SHOW

UITDAGINGEN...

Bedrijven weten ons voor uiteenlopende

Jaarlijks faciliteren wij vele verjaardags-,

zaken te vinden. Voor zowel presentaties,

dorps- en bedrijfsfeesten. Ook verzorgen

openingen, congressen of vergaderingen,

wij onder de naam BruiloftDJ.nl meer dan

kunnen wij vanuit ons magazijn, met of

100

zonder bediening, diverse professionele

jarenlange

apparatuur

aanpak zijn wij in staat om de wensen van

2join is dé partner als het gaat om
audiovisuele uitdagingen. Het team van
2join beschikt over een grote dosis passie
voor techniek en gaat elke uitdaging met
vertrouwen aan. Samen zorgen wij ervoor
dat jouw
worden.

verwachtingen

overtroffen

verzorgen

of

verhuren.

bruiloften

per

ervaring

jaar.
en

Door

onze

persoonlijke

de klant uitstekend te filteren en het

THEATER/MUSICAL

perfecte resultaat te leveren.

Goed licht en geluid zijn essentieel voor
Of het nu gaat om de particuliere of
zakelijke markt, verkoop, (losse)verhuur of
advies, in 2join vind jij de juiste partner voor
iedere uitdaging.

iedere voorstelling. Aan een voorstelling
gaat veel voorbereiding vooraf. Met 2join
als partner bereik je de juiste sfeer op

VAN DJ’S, BANDS TOT
ARTIESTEN , VOOR ELK

het toneel. Of het nu gaat om een

EVENEMENT HEBBEN WIJ

schoolvoorstelling of een professioneel

DE JUISTE INVULLING.

stuk, we gaan samen de uitdaging aan.

“SAMEN ZORGEN WIJ

DAT ENE SPECIALE MOMENT...

ERVOOR DAT JOUW

Een festival of evenement is niet compleet

VERWACHTINGEN
OVERTROFFEN WORDEN”

zonder
moment

specialFX.
waarop

Dat
alles

ene

speciale

samenkomt.

De lucht vol confetti, de hitte van vlammen,
een flinke stoot CO2 of bellen zwevend
door de lucht. Creëer met ons het
WOW-effect.

AUDIOVISUELE INSTALLATIE
2join is dealer van de belangrijkste
professionele merken op het gebied van
audio, video en licht. Ook voor de inrichting
of onderhoud van jouw licht-, geluid- of
beeldinstallatie is 2join het juiste adres.

