
Jouw verhaal als expositie





Trotter Medium Portait



Trotter Medium Landscape



Een expositie vertelt jouw verhaal ..
Elke passant wordt getriggerd ..
Een locatie krijgt impact ..
Indoor en outdoor.

Het ondersteunen van verhaallijnen, met het doel bewustwording te creëren, rekent Image Building tot de kerndoelstellingen van onze tentoonstellingen. 
Wat mag je verwachten wanneer meerdere beelden jouw verhaal vertellen, precies daar waar jouw doelgroep is? Een enorme impact? Aandacht? Zeker!!En 
nog veel meer. 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden en het verhaal blijft bij. Dat is wat je met een expositie kunt bereiken.

Intro



Trotter Large



Adviesgesprek
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw verhaal? Maak een vrijblijvende afspraak om de toepassingsmogelijkheden te bespreken.
Op eigen kantoor of kom je bij ons in Den Haag langs? Er is altijd tijd voor een kop koffie en een rondleiding langs onze producten.

Contactpersoon
Binnen Image Building heb je een dedicated contactpersoon, Wendy van Leeuwen. Zij begeleidt het project van start tot verwijdering.
Wendy heeft ervaring in diverse branches en kan hierdoor goed adviseren over het project en de inzet van onze producten.

Vergunningstraject
Voor plaatsing in de openbare ruimte moet vanzelfsprekend een vergunning aangevraagd worden. Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen het 
vergunningstraject en de communicatie met de gemeente volledig uit handen nemen.

Vormgeving
Onze zeer ervaren graphic designers kunnen de uitingen naar wens vormgeven. Ongeacht of dit in de bestaande huisstijl moet passen of in een nieuw 
ontwerp ontwikkeld mag  worden.

Plaatsing
Het plaatsen van de exposities gebeurt met uiterste voorzichtigheid door onze ervaren monteurs. Alle locaties worden vooraf bezichtigd en we houden 
rekening met alle factoren zoals ondergrond, bereikbaarheid, veiligheid en natuurlijk optimale zichtbaarheid!

Kortom, wij kunnen je volledig ontzorgen op het gebied van productie, afstemming op locatie, plaatsing en verwijdering.

Diensten



Trotter Medium Portrait met verlichting



Trotter Small



Trotter Medium Portrait



Trotter Large



Frames



Trotter Medium Portrait in lage stand



Trotter Small met onthullingsdoek



Opdrachtgever: Margi Geerlinks
Case: Buitenexpositie Fotografie Rotterdam
Omvang: 6 Small en 4 Medium Trotters

Omschrijving: Fotografe Margi Geerlinks volgt Joke Borst, 
de moeder van Hugo Borst, al jaren met haar camera. Joke 
lijdt aan Alzheimer en is opgenomen in een verpleeghuis. 
Zij hebben inmiddels een bijzondere band opgebouwd. 
Hierdoor kan Margi heel dichtbij komen en fotografeert 
Joke op haar meest intieme momenten.

Margi hoopt dat mensen door deze fotoserie zien
dat het niet eng hoeft te zijn als je vader of
moeder verandert.

Opdrachtgever: Streets of the World
Case: Foto’s uit alle hoofdsteden in de wereld
Omvang: 95 displays buizenframe

Omschrijving: Jeroen Swolfs heeft in de afgelopen jaren 
nagenoeg alle hoofdsteden van de wereld gefotogra-
feerd. Hij wilde hiermee laten zien hoezeer mensen overal 
ter wereld op elkaar lijken, niet hoezeer ze van elkaar ver-
schillen.

De foto’s waren te zien in parkeergarage Kempering in 
Amsterdam Zuidoost! Het publiek wandelde door de par-
keergarage waar bijna 200 straatfoto’s hingen die je mee-
namen op wereldreis.

Opdrachtgever: Stichting Open mind
Case: Reizende tentoonstelling
Omvang: 16 Small Trotters

Omschrijving: Stichting Open Mind brengt op creatieve 
wijze kwetsbare groepen onder de aandacht bij het grote 
publiek. Dit door het vertellen van relevante verhalen o.a. 
via een outdoor expositie en social media.

Op dit moment loopt de expo Mensenhandel. Deze ten-
toonstelling reist al 1,5 jaar langs gemeenten in Nederland 
en genereert in elke gemeente weer media-aandacht 
door het organiseren van een onthullingsmoment

Cases



Trotter Medium Landscape met verlichting



Producten



Trotter Small indoor



Large
335 x 230 cm

Medium Landscape
230 x 170  cm

Medium Portrait
170 x 230  cm

Small
95 x 155  cm

Modellen
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