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WIJ ZIJN JARIG!
Deze maand bestaat Macada Innovision BV 16 jaar. Hoewel geen mijlpaal, toch
iets om even stil bij te staan. Zeker in deze tijd.
Wat heel belangrijk is geweest – denken wij – voor het floreren van ons bedrijf, is
dat wij maatwerk kunnen leveren. Elke klant heeft specifieke vragen, die wij met
inzet van al onze middelen oplossen. En we zijn pas tevreden als onze klant
tevreden is. Ook dat is iets waarmee we ons de afgelopen jaren hebben onderscheiden. Dat vinden wij, maar dat vinden onze klanten ook, getuige hun
verhalen in deze nieuwsbrief en op onze website (http://www.macadainnovision.nl/NL/Referenties/Testimonials).
Daarnaast zijn we in de loop der tijd standaardproducten gaan leveren, omdat
ook daar vraag naar was. Om die reden zijn we al enkele jaren enige vertegenwoordiger in Nederland voor de projectieschermen van Draper.
16 jaar. En wat zijn we gegroeid in die tijd. Nee, niet
qua personeelsomvang. Wij zijn nog steeds dat
kleine, ambachtelijke familiebedrijf zoals bij de start
in oktober 1996. Wat wel gegroeid is: ons assortiment, ons klantenbestand en het aantal projecten
waar we met trots op terugkijken. In deze nieuwsbrief laten we er een aantal de revue passeren.
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MACADA OP MAAT
Unique selling point van Macada Innovision is maatwerk. Wij zeggen niet voor
niets dat we ‘specialist in projectieschermen en projectiesystemen’ zijn.
Veel van onze klanten komen dan ook met name vanwege dit maatwerk, of zoals
Erwin van Maasakkers van MK-2 Audiovisueel zegt: “Macada Innovision komt bij
ons in beeld voor de meer speciale schermen.”
En als je dat dan goed doet, doet mondreclame de rest. Dat blijkt wel uit drie
verhalen van klanten.
Lees verder op pagina 2.
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(VERVOLG)

Visual Revolution venster projectiefolie, projector + beugel, HDMI kabels
Ron van Dijk van Baderie Woerden zag begin 2011 zijn (franchise) sanitair speciaalzaak volledig afbranden. Gelukkig kon hij in juni 2012 weer open, in een volledig vernieuwd pand. “Onderdeel van het nieuwe storeconcept is hypermoderne projectiefolie
op het etalageraam. Daarop wordt met een beamer een filmpresentatie geprojecteerd,
om aandacht van voorbijgangers te trekken.”
Vlak voor de heropening was Ron nog op zoek naar een bedrijf dat de folie kon leveren,
toen hij werd getipt door een vriend. “Hij zei: Macada is een klein bedrijf, met prima
mensen, alles kort op de bal. ”
En zo bleek het ook te gaan. “Macada kwam met een voorstel en heeft dat binnen een
week gerealiseerd, snel en professioneel. Het functioneert allemaal prima, dus wij hebben niets dan complimenten. Macada is een low profile bedrijf en daardoor heel prettig
om mee samen te werken.”
Macada Flexibel mat projectiedoek, geperforeerd
Firma BIS realiseerde deze zomer de inrichting van de nieuwe raad- en trouwzaal in
opdracht van de gemeente Lansingerland (Bergschenhoek). In deze ruimte wordt
projectiedoek gebruikt voor de projectie van filmbeelden, dia’s of sheets. In het bestek
van de architect was een spanscherm (opbouwscherm) voorgeschreven dat moest passen in een kader en een projectiesysteem waarbij alle onderdelen, tot en met de speakers, uit het zicht moesten zijn. BIS ging op zoek en kwam uit bij Macada Innovision.
“Zij leveren vaker onderdelen voor onze projecten”, vertelt IJde Wijtman. “Hier hebben
ze een scherm, gemaakt van geperforeerd projectiedoek, gespannen in een lijst waardoor het beeld precies binnen het voorgeschreven kader valt. De twee speakers zijn
achter dit doek geplaatst.”
Het probleem dat de geluiddoorlatende perforatiegaatjes ook licht kunnen doorlaten –
wat lastig is bij opzichtprojectie – werd eveneens opgelost. Macada plaatste achter het
geluiddoorlatende doek een extra, brandwerend, zwart doek.
En? Klant tevreden? “Zeker, en de architect ook, wat soms nog belangrijker is”, aldus
IJde Wijtman.
Elektrisch opzichtprojectiescherm ingebouwd in vloerput
In het Provinciehuis Utrecht plaatste Macada Innovision afgelopen zomer een bijzonder
projectiescherm: een rondom spansysteem door zijwaarts spanmechaniek, dat met een
schaarmechanisme aan de achterkant uit een vloerput te voorschijn komt. Opdrachtgever was MK-2. “Macada levert al langer schermen aan ons. Dit keer werkten ze ook
mee aan de plaatsing”, vertelt Erwin van Maasakkers van MK-2. Dat had dan ook wel
wat voeten in aarde: voorkomen moest worden dat het scherm omhoog komt terwijl de
deksel van de vloerput nog gesloten is. “Samen met Macada hebben we daarvoor een
beveiliging aangebracht: speciale spindelmotoren openen nu eerst de deksel voordat
het scherm omhoog kan komen.”

NIEUW LOGO, NIEUWE HUISSTIJL, NIEUWE WEBSITE
Op het gevaar af dat we oud nieuws verkopen: sinds afgelopen zomer (2012) hebben we
een geheel vernieuwde website. Nog informatiever en nog gebruikersvriendelijker dan de
vorige. Ons producten assortiment staat hier uitgebreid beschreven, in ook voor niettechneuten begrijpelijke taal. De strakke foto’s geven een idee van de vele toepassingsmogelijkheden.
Na 16 jaar waren we bovendien helemaal toe aan een nieuw logo, in combinatie met een
nieuwe huisstijl. We zijn erg blij met ons nieuwe beeldmerk. De strakke vormgeving en frisse
kleuren van de huisstijl zorgen voor een eigentijdse uitstraling.
Met deze total make-over van ons bedrijfsuiterlijk zijn we weer helemaal up-to-date en klaar
voor de toekomst.
En wat vindt u? Neem een kijkje op www.macada-innovision.nl.

“Macada kwam
met een
voorstel en
heeft dat
binnen een
week
gerealiseerd.”
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EN WIE JARIG IS, TRAKTEERT...
Onze vaste klanten weten het wel: Macada Innovision is niet zo van de aanbiedingen, de stuntprijzen en de kortingen. Liever leveren we al onze producten elke dag
en aan elke klant voor een reële en betaalbare prijs.
Dit jaar maakten we vanwege de sportzomer 2012 een uitzondering en kwamen
we eenmalig met een sportzomeraanbieding. Vanwege het succes van die aanbieding én omdat we jarig zijn, verlengen we ons aanbod tot het einde van 2012:
1 x Projector (beamer) D5-3D Serie
Details: Vivitek D517 DLP Projector 3000 AnsiLumen – resolutie XGA DLP,
3D-Ready
1 x Projectiescherm, met keuze uit:
Statief projectiescherm – matwit – 1800 x 1800 mm

Een groot projectiescherm. Dat is
lekker kijken. Ook als er geen voetbal op TV is ...

of
Wandmontage projectiescherm – matwit – 2400 mm x 2400 mm
Speciale aanbiedingsprijs: € 605,- (incl. 21% btw).
Meer gegevens over bestellen en levertijden: 023 – 5386027.

“Wij houden
niet zo van

MACADA INNOVISION GOES ABROAD!

stunten.
Liever leveren

Goed werk afleveren en mondreclame doet de rest. Dat was jaren onze marketingstrategie in a nutshell. Sinds een aantal jaar is daar het bespelen van zoekmachines bij
gekomen. Een goede website laat je bijvoorbeeld stijgen in de rankings van Google. En
dat leidt weer tot een steeds internationaler projecten- en klantenbestand. Dit jaar
voerden we projecten uit voor opdrachtgevers uit onder meer België en Turkmenistan.
In Antwerpen leverden we een projectiesysteem voor MAS, het Museum aan de Stroom.
MAS werd in 2011 geopend en vertelt de oude en nieuwe verhalen van de stad, de
stroom en de haven van Antwerpen. In opdracht van AV Studio monteerden wij hier een
Macada interactief ‘touch’ projectiesysteem op een van de vitrines van de afdeling
Dierenkwis. Daarnaast ontwierpen en realiseerden we voor de afdeling Wereldhaven
ronde ‘kaart’-tafels, voorzien van Visual Revolution High Contrast folie in combinatie
met Macada interactieve touch folie. Daarmee kunnen de museumbezoekers op een
speelse manier – ‘touchend’ – hun kennis vergroten.
Het Belgische televisieprogramma Voor de Show is een mediamagazine dat elke werkdag live wordt uitgezonden voor Het Nieuws. Vidi-Square en ARF & YES vroegen ons om
voor deze setting twee DAP Low Gain doorzicht projectieschermen te leveren. Materiaal:
high contract gelamineerd glas. Afmetingen: 3480 mm x 1960 mm x 10 mm.
Voor ons een bijzondere klus omdat het om twee van onze eerste zelfgelamineerde
schermen ging. Spannend, maar … een succes.
En nu bent u natuurlijk benieuwd naar die klus in Turkmenistan….
Die zetten we een volgende keer in de spotlights!

wij elke dag en
aan elke klant ,
voor een reële
en betaalbare
prijs.”
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OOK OP MAAT VAN UW BUDGET
Macada Innovision levert maatwerk, óók budgettair gesproken. Voor
klanten met een kleiner budget – of met een groot project waarin
keuzes moeten worden gemaakt – hebben we vaak goede
alternatieve oplossingen.
Zo kan bijvoorbeeld een Macada Flexibel projectiedoek eenvoudig op
een houten frame geniet worden, in plaats van gespannen in een
aluminium frame. Wij snijden het doek voor de klant op de gewenste
maat en leveren het aan op een rol. Desgewenst voorzien we het
doek van kaders met ogen of drukkers. De klant zorgt verder zelf
voor de verwerking in een frame. De projectiekwaliteit van het doek
blijft daarbij uiteraard onveranderd hoog.
Cum laude
Deze zomer leverden we bijvoorbeeld los projectiedoek aan de
Nederlandse Film en Televisie Academie. Suzanne Wallinga, curator
bij NFTA, bestelde het doek in het kader van de afstudeerpresentatie
van masterstudenten. “De eindpresentatie bestond uit een filmprogramma en een tentoonstelling. Een van de studenten – Julia Kaiser
– studeerde cum laude af en voor haar 16 mm filmproductie hadden
we dit doek nodig. We hebben zelf een houten frame gemaakt en het
doek erop gespannen. Vervolgens hebben we het scherm zwevend in
de ruimte opgehangen en de film geprojecteerd vanaf een mooie
oude 16 mm projector.”
De afstudeerpresentatie van NFTA vond dit jaar voor het eerst plaats
in het nieuwe EYE – filmmuseum aan het IJ. “De conservator van EYE
tipte me zelf over Macada. Het zelf spannen van het doek was echt
heel eenvoudig. Op deze manier was dit voor ons de voordeligste
oplossing en we waren heel tevreden over de kwaliteit van het
scherm.”

GOEDE
ALTERNATIEVE
OPLOSSINGEN
VOOR EEN
KLEINER
BUDGET.
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BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
WWW.MACADA-INNOVISION.NL
Voor meer informatie over:
- PROJECTIESCHERMEN IN MAATWERK
- DRAPER STANDAARD PROJECTIESCHERMEN
- SPIEGELS, GLAS EN FOLIE, IN ALLE FORMATEN
- ACCESSOIRES VOOR SYSTEEMMONTAGE
- FOLIESCHERMEN, OOK INTERACTIEF
- INTERACTIEVE MONITOREN
En nog veel meer ….
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CONTACTGEGEVENS:

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.

