de Kerkenbeurs 2019 op 22 en 23 maart 2019
Wij zijn er weer bij !!!
Net als tijdens de voorgaande Kerkenbeurzen zal Dialoog Church Sound weer deelnemen aan de Kerkenbeurs
2019 op 22 en 23 maart 2019. Elke twee jaar wordt deze beurs in de Jaarbeurshallen te Utrecht gehouden en
natuurlijk bent u daar ook weer van harte welkom!
Gratis toegang!
Een entreebewijs kost u normaliter € 15,00, maar wanneer u de kortingscode KB2019DIA invult op de
kaartreserveringspagina https://tickets.kerkenbeurs.nl dan heeft u gratis toegang. En komt u maar met zoveel
mogelijk bezoekers.
Onze bekende en nieuwe apparatuur!
We zullen onze beursstand weer graag voor u inrichten met onze bekende kerkgeluidsapparatuur. Maar ook de
nieuwste producten zullen we graag aan u tonen. En wanneer u onze beursstand bezoekt dan mogen we ook
onze beursaanbieding aan u presenteren!
Wat zult u aantreffen in onze beursstand?
Naast dat u Theo Dul en Henk Lagerwaard kunt ontmoeten zullen we onze beursstand vullen met:
- Cantor kerkversterkers;
- draadloze digitale volumeregeling, te bedienen met een tablet of smartphone;
- Cantor zwanenhalsmicrofoons … nu ook uitgevoerd met LED-verlichting;
- Sennheiser draadloze microfoonsystemen: de nieuwste EW-100 G4-serie;
- Univox ringleidingversterkers;
Beursaanbieding
Tijdens elke kerkenbeurs hebben wij voor u een aantrekkelijke beursaanbieding … en we lichten
graag een tipje van de sluier op wat deze aanbieding zal zijn: waarmee bedient u een draadloze
digitale volumeregeling?
Elkaar ontmoeten!
Op onze beursstand kunt u Theo en Henk ontmoeten … wederom! Omdat we kwalitatief goed werk en goede
apparatuur leveren hebben wij u in de afgelopen jaren misschien maar weinig hoeven bezoeken, en dan is het
goed om weer eens even bij te praten. Functioneert alles nog naar wens? Wilt u misschien wat uitbreiden, iets
moderners?

Vergeet niet uw gratis toegangsbewijs! We zien u graag op 22 en 23 maart 2019.
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