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Jednostka wystawiennicza AirClad XPO
dla klientów klasy premium
Organizujesz różnego rodzaju wydarzenia dla klientów i chciałbyś zaoferować im coś
wyjątkowego? Coś, co podkreśli wysoką rangę organizowanego eventu i sprawi, że będzie
o nim naprawdę głośno?
Jak wpłynęłoby to na postrzeganie Twojej agencji? Czy klienci chętniej by się do Ciebie
zgłaszali, jeśli byłbyś w stanie zaproponować im rozwiązania z półki premium, przy czym
sam miałbyś znacznie mniej pracy podczas organizacji?
W Loungetime od lat specjalizujemy się w przygotowywaniu ekskluzywnych wydarzeń.
Postanowiliśmy udostępnić innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że przygotowanie
eventów dla klientów premium będzie jeszcze łatwiejsze i znacznie szybsze niż do tej pory.

Najczęstsze problemy przy organizowaniu eventów
Zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, ile komplikacji rodzi się podczas
organizowania różnego rodzaju eventów. Pojawiają się problemy natury technicznej
i organizacyjnej.
Często okazuje się, że hotele czy obiekty eventowe nie mają wolnych terminów w te dni, na
których najbardziej Ci zależy i trzeba się mocno nagimnastykować, aby opanować sytuację.
Nie zawsze jest możliwe przeprowadzenie wydarzenia w miejscu, które wskaże klient.
Przekazywanie mu tej wiadomości kolejny raz na pewno nie wpływa dobrze na relację
pomiędzy nim a Tobą (organizatorem). Do tego dochodzi spięcie wszystkiego w całość, a to
trudne, kiedy korzysta się z kilku frm, gdzie jedna dostarcza meble, inna nagłośnienie,
a jeszcze ktoś inny przygotowuje branding wydarzenia.
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Od teraz warunki nie mają znaczenia
Nie jest ważne czy wydarzenie będzie organizowane w centrum miasta, w punkcie
widokowym czy poza miastem, ponieważ za sprawą naszego rozwiązania lokalizacja
przestaje Cię ograniczać.
Często również pojawia się problem

z dopasowaniem

m iejsca eventu dla osób

niepełnosprawnych, na który również zwróciliśmy uwagę

Czy nie byłoby wspaniałe, kiedy klient zwróciłby się do Ciebie o pomoc, a Ty nie tylko jesteś
w stanie zaproponować mu prestiżową oprawę wydarzenia, ale również nie ograniczasz
jego planów lokalizacją?
Zastanów się, o ile chętniej wybierałby taką frmę, która zamiast robić mu pod górkę, po
prostu działa?
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Co możemy Ci zaoferować?
Innowacyjna i designerska mobilna jednostka ekspozycyjna AirClad®
To przestrzeń eventowa o wysokim standardzie wykończenia. Idealnie sprawdzi się wszędzie
tam, gdzie brakuje miejsca do organizacji imprezy czy ekspozycji. Jej nowoczesny wygląd oraz
jakość wykonania sprawiają, że idealnie nadaje się do ekspozycji towarów i usług klasy premium.
Dzięki temu zaoferujesz swoim klientom coś więcej, niż tylko zorganizowanie wydarzenia
w standardowym namiocie czy tradycyjnej sali konferencyjnej.
AirClad® łączy w sobie funkcjonalność tych miejsc, a do tego jest mobilny i oferuje
ultranowoczesny wygląd, podkreślający renomę wydarzenia.

Jak prezentuje się prestiżowa przestrzeń wystawiennicza AirClad®?
Do wyboru kolor poszycia z zewnątrz w 3 opcjach: białym, czarnym oraz srebrnym
z transparentnymi oknami. Eleganckie kolory doskonale podkreślają prestiż i dostojność
marki. We wnętrzach łagodne i jasne kolory poszycia, świetnie kontrastują z podłogą
modułową w kolorze ciemnego drewna.
To wszystko sprawia, że wewnątrz jednostki mobilnej AirClad® goście czują się, jak podczas
bankietu w ekskluzywnej restauracji. Jednocześnie kształt dmuchanych boków nadaje
miejscu nowoczesny, designerski wygląd. Na Twoje życzenie jest możliwy w zasadzie
dowolny branding - wyprodukujemy naklejki i okleimy AirClad® według Twoich wytycznych.
Będziesz w stanie dopasować jednostkę pod ścisłe wymagania klienta.

Szansa na pierwsze dobre wrażenie jest tylko jedna. Możesz być pewien, że korzystanie
z AirClad® pozytywnie wpłynie na odbiór marek Twoich klientów, jak również
zainteresuje media.
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Mobilna

jednostka

ekspozycyjna

AirClad®

posiada

przeszklony

front

z drzwiami

przesuwnymi, natomiast z tyłu pełne przeszklenie. Takie rozwiązanie optycznie powiększa
pomieszczenia, a jeśli umiejscowisz box w widokowym miejscu, zapewnisz uczestnikom
wydarzenia dodatkową atrakcję w postaci pięknie eksponowanej panoramy miasta czy
widoków przyrody.

Co sprawia, że AirClad® jest tak wyjątkowym rozwiązaniem?
Lekka i wytrzymała rama
Rama jest jednym z głównych elementów AirClad® eXpo, zapewniającym stabilność konstrukcji,
a zarazem doskonale współgra z nowatorskim wyglądem jednostki wystawienniczej. Profle zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były lekkie, wytrzymałe i gwarantowały bezproblemowy
montaż komór powietrznych.

Innowacyjne komórki powietrzne
Komórki powietrzne zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do ramy eXpo. Elementy, z których składają się komórki, są wycinane przy użyciu bardzo precyzyjnej technologii
CNC, a następnie łączy się je ze sobą za pomocą unikalnych technik zgrzewania.
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To gwarantuje wysoką wytrzymałość na czynniki zewnętrzne oraz pełną szczelność. Komórki
powietrzne wyposażone są w system kederowy, umożliwiający łatwe wsuwanie się oraz
usytuowanie ich w ramie AirClad®.

Front AirClad® eXpo
Front jednostki wystawienniczej opiera się na szkielecie 3 metrowych pionowych, aluminiowych podpór, montowanych co metr, umożliwiających zamontowanie przezroczystych płyt
poliwęglanowych. W standardzie jest także montaż drzwi przesuwnych, aby w ten sposób
stworzyć odporną na wiatr oraz warunki atmosferyczne, zamkniętą przestrzeń AirClad® eXpo.
System czołowy jest w standardzie wykończony matową powłoką nanoszoną proszkowo
w kolorze graftowym. Szyby, standardowo poliwęglanowe, mocowane są do aluminiowych
elementów przy pomocy śrub ze stali nierdzewnej oraz aluminiowych podkładek
dystansowych.

Pływająca podłoga
Wraz z mobilną jednostką eventową AirClad® dostarczamy również tzw. pływającą
podłogę. Jest to sklejka o grubości 18 mm, pokryta dodatkowo żywicą oraz wzmocniona
stalowymi wspornikami ze stali ocynkowanej. Rozwiązanie jest elastyczne i reaguje
w zależności od aktualnego obciążenia. Dopuszczalne obciążenie to 5 kPa.
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W przypadku, kiedy w grę wchodzą większe obciążenia, np. ekspozycja samochodów, to jest
możliwość zastosowania dodatkowych belek wspierających, które zdecydowanie zwiększają
wytrzymałość podłogi.
System podłogowy nie wymaga żadnych dodatkowych mocowań, a jego instalacja przebiega bardzo szybko.

Drzwi przesuwne
Elementy ramy drzwi są wytłaczane z aluminium i pokryte matową graftową powłoką,
dzięki czemu doskonale pasują do wsporników umieszczonych w omawianym wyżej
systemie czołowym AirClad® eXpo.
Klient może wybrać przeszklenie poliwęglanem o grubości 8 mm, który dedykowany jest do
długotrwałych wdrożeń. Drzwi dostarczamy z systemem przesuwnym o szerokości 1 m. Mają
klamki od wewnątrz i na zewnątrz z zamkiem. Istnieje możliwość dołożenia rampy, która
ułatwi dostęp do AirClad® osobom niepełnosprawnym.

Nowatorski system zarządzania powietrzem
Komórki powietrzne w AirClad® są zaprojektowane w unikalny sposób, a materiały doskonale ze sobą połączone i dopasowane, dzięki czemu w przypadku krótszych eventów nie
jest konieczne ich dopompowywanie.
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Komórki powietrzne w AriClad są zaprojektowane w unikalny sposób, a materiały doskonale ze sobą połączone i dopasowane, dzięki
czemu nawet podczas dłuższych eventów nie
jest konieczne ich dopompowanie. Jednostki
wyposażone są w system stałociśnieniowy. To
gwarantuje,

że

przestrzeń

wystawiennicza

AirClad eXpo cały czas wygląda świetnie,
niezależnie od długości ekspozycji oraz warunków
panujących na zewnątrz.

Wentylator to dyskretne urządzenie, usytuowane poza przestrzenią wewnętrzną, które
w żaden sposób nie psuje estetyki konstrukcji i jest właściwie niezauważalne.

Mobilna jednostka ekspozycyjna AirClad® w liczbach
Prestiżowa przestrzeń wystawiennicza jest konstrukcją modułową. Każdy moduł posiada
2,5 m głębokości. Można w ten sposób uzyskać aż do 90 m2 powierzchni, łącząc ze sobą
maksymalnie 6 modułów.
Powierzchnia jaką możemy wynająć w danym momencie (przy założeniu pełnej dostępności
wszystkich elementów):

*(w 2 osobnych konstrukcjach! np.: 6x2,5m + 6x12,5m lub w innych proporcjach).

Ponieważ dysponujemy elementami, które umożliwiają złożenie 2 konstrukcji w danym
momencie (np. podczas jednego eventu) jesteśmy w stanie zaoferować następujące
warianty jeśli chodzi o maksymalną możliwą powierzchnię do uzyskania:
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wynajmu pawilonu
konstrukcji
AirClad®
Ceny wynajmu
AirClad®️
Ceny neto wynajmu konstrukcji AirClad w zależności od liczby
Cena netto wynajmu konstrukcji
AirClad oraz
w zależności
od liczby modułów oraz okresu wynajmu
modułów
okresu wynajmu
Liczba
wymiary
Liczba
modułów
[szt]modułów

Powierzchnia Łączny koszt wynajmu Łączny koszt wynajmu
w m2
na okres do 7 dni
na
okres do 14 dni
Wymiary
Powierzchnia
w m2

1

15

Łączny koszt wynajmu
Łączny
na okres
dokoszt
21 dniwynajmu

30

10000,00 zł
6x2,5
15000,00 zł

15000,00 zł
15
22500,00 zł

na okres do 7 dni
22500,00 zł
15000,00 zł
33750,00 zł

6x7,5

45

6x5
20000,00 zł

30
30000,00 zł

18000,00 zł
45000,00 zł

4

3 6x10

60

6x7,5
25000,00
zł

37500,0045
zł

zł
56250,0021000,00
zł

5

4 6x12,5

75

6x10
30000,00
zł

45000,0060
zł

zł
67500,0024000,00
zł

6

5 6x15*

90

35000,00
zł
6x12,5

52500,0075
zł

78750,0027000,00
zł
zł

2
3

[szt]
6x2,5
1
6x5
2

*(w 2 osobnych konstrukcjach! np.: 6x2,5m + 6x12,5m lub w innych proporcjach).
6
6x15*
90
30000,00 zł
*okres wynajmu obejmuje również dni montażowe: zazwyczaj 1 dzień na montaż + 1 dzień na demontaż, w zależności od
wybranego wariantu.

* w 2 osobnych konstrukcjach! np.: 6x2,5m + 6x12,5m lub w innych proporcjach

• Ceny zawierają podłogę modułową oraz standardowe oświetlenie podwieszane
Ceny wynajmu zawierają:
• Do
ww. kosztów
dochodzą
koszty
logistyki:
transport
i obsługa techniczna, które są
a)
wyposażenie
wnętrza
w nasze
meble
i akcesoria
eventowe,
wyceniane indywidualnie do każdego zamówienia w zależności od jego złożoności oraz
b) podłogę modułową oraz listwy oświetleniowe wewnętrzne, podwieszane na górnych
miejsca docelowego.
belkach konstrukcji,
• Branding jak najbardziej możliwy - wycena również na podstawie szczegółów przesłanych
d) wykonanie wizualizacji pawilonu z docelowym brandingiem.
przez klientów,
• Ceny do powyżej
negocjacji,
szczególnie
przy
większych zamówieniach.
Wynajem
7 dni
- wycena
indywidualna.

Wynajem nowoczesnych mebli eventowych
Zakres naszych usług nie kończy się jednak na dostarczeniu mobilnej jednostki AirClad®.
Nasza propozycja dla Ciebie to również wynajem mebli eventowych. Dostarczymy dla Ciebie:
• pufy,
• krzesła,
• fotele,
• sofy,
• stoły,
• meble LED,
• multimedia,
• bar,
• akcesoria,
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Łączna liczba mebli w naszej ofercie przekracza ponad 2500, co daje możliwość tworzenia
najróżniejszych

konfguracji

oraz

dopasowania

wyposażenia

pod

niemalże

każde

wydarzenie. Meble są nowoczesne i doskonale komponują się z przesłaniem marki
premium oraz ekskluzywnym wnętrzem AirClad®.

Kompleksowa pomoc podczas organizowania eventów
Dostarczymy Ci rozwiązania, które sprawią, że problemy z organizacją wydarzenia znacznie
się ograniczą, a Ty będziesz mógł cieszyć się kolejnym zadowolonym klientem.
Samodzielnie organizujemy transport wszystkich elementów oraz obsługę techniczną na
miejscu realizacji, co także bardzo ułatwia przygotowywanie wydarzenia i sprawi, że kolejna
sprawa będzie ściągnięta z Twojej głowy.

Jak na tym zyskają Twoi klienci?
• nieszablonowy wygląd przyciągający wzrok i zainteresowanie odwiedzających organizowane
wydarzenie, dzięki czemu mogą zaprezentować swoją markę w bardzo efektowny sposób,
• najwyższy poziom mobilności - jednostkę AirClad® można wstawić praktycznie w każde
miejsce, nawet na najbardziej niedostępnym terenie, możliwość montażu również
w zamkniętych pomieszczeniach oraz w miejscach
trudno dostępnych ze względu na uwarunkowania terenu (parki, tereny rekreacyjne),
• możliwość wykonania dowolnego brandingu na powierzchni AirClad®, szerokie możliwości
montażu oświetlenia i kompleksowego wyposażenia powierzchni wystawienniczej,
• szeroki asortyment mebli i akcesoriów eventowych Loungetime na wynajem - dla klientów,
którzy zdecydują się na wynajem konstrukcji AirClad®, oferujemy wyposażenie naszych
mebli na wyjątkowo korzystnych warunkach!

Dlaczego warto nam zaufać?
Z sukcesami pomagamy zaaranżować i przekształcić każde miejsce w dowolny sposób,
zapewniając wyjątkową atmosferę podczas różnego rodzaju wydarzeń, tak, by spełniło
odpowiednio swoje zadanie, stając się eventem doskonałym.
Obsłużyliśmy do tej pory ponad 550 klientów, wśród których są m.in. ING Bank Śląski,
BMW, Lexus, MAN, Ernst&Young, DaVinci Media GmbH, Houghton, Asseco Poland,
Oknoplast, Axel Springer.
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Zagospodarowaliśmy ponad 1200 scenerii na potrzeby prestiżowych wydarzeń, kierowanych
do segmentu premium, które nie przeszły bez echa w lokalnych mediach.
Warto podkreślić, że realizowane zlecenia były bardzo różne, dotyczyły imprez frmowych,
wydarzeń sportowych, czy targów branżowych. Na pewno zgodzisz się z nami, że każde z takich
wydarzeń jest mocno zróżnicowane i wymaga zupełnie odmiennego podejścia do organizacji.
Dzięki temu zyskaliśmy ogromne doświadczenie, którym teraz chcemy podzielić się z Tobą.
Pomożemy Ci w organizacji eventów i razem sprawimy, że będą zachwycać zjawiskową
oprawą w wyjątkowej formie.

Współpracujemy z najlepszymi:

Czas na Twoją decyzję!
Zostajesz przy utartych schematach, czy proponujesz klientom innowacyjne i nowoczesne
rozwiązanie, jakim jest mobilna jednostka ekspozycyjna AirClad®? Skontaktuj się, aby
poznać niezwykłe zastosowanie mobilnej jednostki eventowej.

ul. Kamienna 12 • 31-403 Kraków
tel. 660 96 97 36 • tel. 512 69 41 42
biuro@loungetime.pl • www.loungetime.pl/airclad
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Nasze wybrane realizacje

AirClad XPO 6×2.5 – ROADSHOW – Kraków, Warszawa, Wrocław
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Nasze wybrane realizacje

AirClad XPO 6×5 – studio TV/ Forum Ekonomiczne 2019
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Nasze wybrane realizacje

AirClad XPO 6×5 – Krakowski Salon Sztuki
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Nasze wybrane realizacje

AirClad XPO 6×5 – Tour de Pologne 2019
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Nasze
realizacjerealizacje
Nasze wybrane

AirClad XPO 6x2.5, Gdynia Open'er 2018

AirClad XPO 6x2.5, Olsztyn Green Festival 2018
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Nasze wybrane realizacje

AirClad XPO 6x2.5, Małopolski Festiwal Smaku 2018, Kraków

AirClad XPO 6x5 (2 osobne konstrukcje), Orange Warsaw Festival 2018
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Nasze wybrane realizacje

AirClad XPO 6x2.5, Festiwal Marketingu, LOUNGETIME - realizacja własna
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DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE!
Zapraszamy do współpracy!

OBSŁUGA KLIENTA
+48 660 969 736
+48 5 1 2 694 142
biuro@loungetime.pl

MAGAZYN/LOGISTYKA
+48 790 777 255
magazyn@loungetime.pl

ADRES
Kamienna 12
31-403 Kraków

www.loungetime.pl/airclad
www.loungetime.pl

