
 

Laatst in een krantenartikel gelezen: in tijden van crisis doen bedrijven met bepaalde kenmerken het relatief beter 
dan andere. Welke kenmerken dat zijn? 

- Kleine bedrijven. 

- Bedrijven met een duidelijke, constante identiteit. 

- Bedrijven die investeren in zichzelf. 

- Bedrijven die een band hebben met klanten en relaties 

  (en niet alleen maar zeggen dat ze dat willen). 

Wij prijzen ons gelukkig dat precies die bedrijfskenmerken al jarenlang onze vaste waarden zijn: 

klein, betrouwbaar, vakkundig, persoonlijk. 

Macada Innovision kijkt aan het einde van 2013 terug op een goed jaar. Een jaar waarin naast onze vaste klanten – 
vooral AV-leveranciers – steeds meer bedrijven uit andere branches ons wisten te vinden. Specialistische bedrijven 
vaak, bijvoorbeeld uit de wereld van optische instrumenten of de gezondheidszorg. 

Onze communicatie – website, nieuwsbrieven, nieuwsberichten op social media – dragen daar zeker aan bij. Maar 
wat vooral meespeelt is de ‘klik’ met de klant, die al direct ontstaat na het eerste contact. Die klik zorgt ervoor dat 
nieuwe klanten vaste klanten worden. 

Wij bieden een niveau van persoonlijke service, van advies tot aftersales, dat zo veel verder gaat dan wat klanten 
elders ervaren.  

In onze branche is van alles te koop. Vaak met een paar muisklikken. Maar … een perfect 
werkend product, op de juiste plaats, passend in een budget, daar komt echt meer bij kij-
ken. En dat ‘meer’, dát bieden wij. Dat is onze klik met u. 

            

 

             Nel en Jan Willem Willenbroek 

                                 De vaste waarden van Macada Innovision 
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In dit nummer: 



Ook de beste schermen slijten. Wat je daarvan merkt? Het scherm ‘loopt’ niet lekker soepel meer, sluit niet meer 
helemaal af. Schermen kunnen vuil worden, doeken kunnen scheuren. En ook het bedieningsmechanisme van een 
scherm kan na verloop van tijd kuren gaan vertonen. 

Slijtage is niet altijd het einde van het verhaal, zeker niet bij Macada Innovision. Voor veel (ouderdoms- en slijtage-) 
problemen hebben wij een vakkundige en kostenbewuste oplossing voorhanden. We beschikken over de expertise 
én een grote voorraad onderdelen om de meeste mankementen snel te verhelpen. 

Bel of mail ons bij problemen met uw oudere schermen of bedieningsmechanismen. En daarbij maakt het ons    
eigenlijk niet uit of uw scherm destijds ook door ons geleverd is (maar liever wél, natuurlijk!). 

Op basis van uw beschrijving beoordelen wij het probleem en beslissen dan of een controlebezoek nodig is voor 
een passend advies. 

 

Altijd prijsopgave 

Repareren of niet? En wat gaat dat kosten? 

U krijgt van ons altijd eerst een gespecificeerde prijsopgave. Pas na uw akkoord gaan wij aan de slag. Stellen        
bijvoorbeeld uw scherm opnieuw af, maken het schoon of vervangen bepaalde onderdelen. Een beschadigd scherm 
kunnen we zelfs voorzien van compleet nieuw projectiedoek. 

 

Onderhoudscontract 

Wie alle problemen vóór wil zijn, sluit bij ons een onderhoudscontract af. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en het 
aantal projectieschermen maken we met u een afspraak over de frequentie van controles. Problemen en manke-
menten die tijdens een controle aan het licht komen, bespreken we met u. Daarbij krijgt u van ons advies over   
mogelijke maatregelen: reiniging, reparatie,  vervanging van onderdelen of een compleet nieuw doek. Uiteraard 
maken we met u de afweging of de kosten van de voorgestelde maatregelen voldoende rendabel zijn. 

 

Reparatie & Onderhoud: omdat ook perfectie niet het eeuwige leven heeft. 

Nieuwe dienst: Reparatie & Onderhoud 
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Een nieuw jaar, een nieuwe jas 
 

Goed voornemen voor het nieuwe jaar 2014: we gaan onze showroom restylen. Wie altijd eerst en vooral z’n klan-
ten bedient, wil nog wel eens de eigen werkomgeving licht verwaarlozen. 

En dan komt er een dag dat je om je heen kijkt en denkt: dat kan wel wat eigentijdser … 

 

In het eerste kwartaal van 2014 geven wij daarom onze showroom een make-over. We pakken het grondig aan, 
creëren een nieuwe, mooie en eigentijdse ambiance, waarin we onze klanten met trots kunnen leiden langs de al-
lernieuwste projectieproducten. Zoals de OPTIMA projectieschermen, die we zelf produceren, in house, in alle uit-
voeringen en gewenste formaten. 

Komt u ook eens kijken, als het klaar is? 



Zoals elk jaar zijn wij ook in 2014 aanwezig op ISE-beurs, van 4 – 6 februari in RAI Amsterdam. U vindt ons daar in 
de stand van Draper, ons kwaliteitsmerk voor standaard schermen: 

hal 1, stand M43. 

 

Als relatie van Macada Innovision kunnen wij u gratis toegang bieden tot ISE Amsterdam. 

Ga naar www.iseurope.org. 

Vul in bij code: 704449 

 

Weet u al of en wanneer u op de beurs langs wilt komen? 

Meld het ons, dan houden wij tijd voor u vrij.  

Bel: 023 - 538  6027 

Tot ziens op ISE Amsterdam! 

Gratis naar ISE met Macada Innovision 

2014 wordt het jaar van THOR 
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Tot dan! 
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Draper introduceert THOR, het nieuwe Euroscreen elektrische projectiescherm. De kenmerken: geïntegreerd multi-
functioneel Euroscreen controlepaneel, ‘channel-fixed fitting’ en een duurzame aluminium behuizing. Volgens   
Draper zijn THOR projectieschermen de meest installatievriendelijke schermen op de hedendaagse markt. 

Uiterlijk en design van Thor worden gekenmerkt door eenvoud.  Een bewuste en weloverwogen  keuze om het 
scherm bruikbaar te maken voor elke publieke ruimte en elke corporate omgeving. 

Lancering van THOR projectieschermen op de Europese markt vindt plaats tijdens ISE Amsterdam,                          
van 6-8 februari 2014. 

 

Kom langs om de diverse typen en uitvoeringen te zien: ISE stand # 1-M43. 

Euroscreen THOR Tab Tension 

http://www.iseurope.org


 

Maatwerk én standaard producten 
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– Goedemorgen, Macada Innovision! 

“Ha Nel! Zeg, kan Jan Willem een uurtje eerder dat nieuwe maatwerkscherm komen plaatsen?” 

– Tuurlijk, geen probleem, geef ik door. Hoe is ‘t verder? 

“Ja, goed, de business trekt weer aan, gelukkig. Veel meetings. Vorige week zelfs nog schermen erbij moeten   
plaatsen. Even besteld via internet bij de concurrent. Standaardspul hoor, niet jullie maatwerk.” 

– …. 

“Nel? Hallo, ben je er nog?” 

 

Ongelogen, het gebeurt! 

Dat krijg je ervan als je jezelf in de markt zet als maatwerkspecialist …. 

 

Terwijl we ook van die prachtige standaardproducten leveren. Van het merk Draper. 

Draper  Euroscreen bijvoorbeeld, kwalitatief hoogwaardige projectieschermen met een vaste maatvoering. Maar 
ook projectorliften en montagesystemen. Alles in diverse prijsklassen, van goede kwaliteit, snel (online) te           
bestellen, snel te leveren en eenvoudig (zelf) te monteren. 

 

Waar gaat ú heen voor uw volgende standaard-projectiescherm? 

 

www.macada-innovision.nl // 023 -  538  6027 

http://www.macada-innovision.nl


 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u, als relatie van Macada Innovision BV, in het (recente) verleden 
aan ons uw e-mailgegevens hebt verstrekt.  
 
Stelt u geen prijs op ontvangst van onze kwartaalnieuwsbrief?  
Stuur ons een mail met de adresgegevens die wij van onze verzendlijst kunnen verwijderen. 
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Macada Innovision BV 

Specialist 

Projectieschermen & Projectiesystemen 

Sinds 1996 
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Nieuwe tool om een projectiescherm te kiezen 

Tool Surface Selector PRO 

Standaard projectieschermen kiezen kan een hele klus zijn. Dat geldt voor de gebruiker, maar ook voor dealer en 
systeemontwerper. Want je hebt al gauw te maken met een wereld aan keuzemogelijkheden. 

Om het aantal keuzemogelijkheden onderbouwd in te perken en zo te komen tot het juiste scherm voor elke      
projectiesituatie, heeft onze businesspartner Draper een geweldig hulpmiddel ontwikkeld: 

 

Tool Surface Selector PRO 

Op www.draperinc.com vindt u de gewone Surface Selector voor consumenten. Daarvan bestaat ook een Pro-
versie, ontworpen voor professionals op het gebied van advisering, aan-/ en verkoop en plaatsing van projectie-
schermen. 

Macada Innovision heeft toegang tot deze tool en wij gaan hem inzetten voor informatie en advies aan onze klan-
ten bij de keuze uit verschillende  schermtypen. 

De Tool Surface Selector Pro bevat alle variabelen die van belang zijn bij de keuze van het juiste scherm. Denk aan: 
omgevingslicht in lux, projector ansi lumen en beeldafmetingen. Wij voeden de tool met zo concreet mogelijke  
informatie over uw projectiesituatie; op grond daarvan krijgt u daarna een overzicht van alle bruikbare projectie-
schermen, van optimaal tot suboptimaal. 

KIJK OP ONZE WEBSITE  

WWW.MACADA-INNOVISION.NL 

VOOR MEER  INFORMATIE. 

 

BIJVOORBEELD OVER:  

- PROJECTIESCHERMEN, OP MAAT EN STANDAARD, 

- SPIEGELS, GLAS EN FOLIE IN ALLE FORMATEN, 

- ACCESSOIRES VOOR SYSTEEMMONTAGE,  

- FOLIESCHERMEN, OOK INTERACTIEF. 

http://www.draperinc.com

