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MVIE Audiovisuele Techniek combineert een eindeloze fascinatie voor beeld 

en geluid met pure passie voor het installatievak. In april 2016 vierden we 

ons vijftienjarige jubileum. Inmiddels is MVIE uitgegroeid tot een expert 

in verkoop, installatie en onderhoud van professionele audiovisuele 

apparatuur. Wij bieden totaaloplossingen voor onder meer vergadering/

presentatie, videoconferentie en narrowcasting. En we zijn actief op tal 

van terreinen, van kantoren tot kerken, van scholen tot sporthallen en van 

ziekenhuizen tot megastores. Ook de audiovisuele inrichting van hotels, 

restaurants en andere horeca-gelegenheden behoort tot onze expertise, 

evenals de optimale integratie van apparatuur in gebouwen.

Wij leveren en installeren duurzame en energiezuinige installaties, die 

jaar in, jaar uit werken. Betrouwbaarheid, flexibiliteit en een vlekkeloze 

service staan bij ons voorop. Een professioneel team van vakbekwame 

medewerkers volgt de trends op de voet en is altijd op de hoogte van 

de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Zo bieden we altijd een 

passende, actuele oplossing voor elk audiovisueel vraagstuk n
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PROJECTBEGELEIDING
Wij zijn u tijdens het gehele traject van dienst. Van 
ontwerp en advies via installatie tot onderhoud. 
Daarbij draait alles om maatwerk en staat u als klant 
altijd centraal. 

INSTALLATIE
Ons installatieteam bestaat uit gelouterde monteurs 
met probleemoplossend vermogen. Ook werken wij vak-
kundig samen met uw aannemer of elektra-installateur. 

TECHNISCHE DIENST
Hart van onze service is onze eigen technische afdeling. 
Hier kunnen wij reparaties snel en adequaat uitvoe-
ren. Een onmisbare schakel in onze dienstverlening. 

TRAININGEN
Wij organiseren jaarlijks diverse trainingen voor onze 
klanten en relaties. Een investering die ertoe leidt 
dat u nog efficiënter gebruik kunt maken van onze 
oplossingen. 

de‘,’en daar voorbij ...
achter



MVIE biedt tal van audiovisuele oplossingen 
die niet meer zijn weg te denken uit het 
dagelijkse bedrijfsleven. Wij werken hierbij 
rechtstreeks voor eindgebruikers. Daarnaast 
hebben wij ons de afgelopen jaren bewezen 

als een betrouwbare partner voor installateurs en aannemers. Zo kunt u als 
aannemer de regie van een geheel project in eigen hand houden, zonder u 
verregaand te hoeven verdiepen in wat voor ons dagelijkse details zijn. Bovendien 
geniet u als eindgebruiker van het voordeel slechts één aanspreekpunt te hebben, 
wat projecten overzichtelijk houdt. 

DRAADLOZE PRESENTATIESYSTEMEN,
VIDEOCONFERENTIESYSTEMEN EN PRESENTATIEMEUBILAIR
Draadloos presenteren is modern, moeiteloos en efficiënt. Met behulp van 
draadloze technieken legt u automatisch meer focus op uw content, zonder ‘last’ te 
hebben van de benodigde technologie. Met één click tovert u uw presentatie vanaf 
uw notebook, tablet of ander mobile device op uw scherm. Videoconferentie biedt 
u de mogelijkheid met uw klanten of werknemers op lokatie te converseren. Live, in 
beeld en geluid, zonder concessies te doen. Tegelijkertijd bespaart u op reiskosten, 
verhoogt u de productiviteit en geniet u een grotere loyaliteit van klanten doordat 
u optimaal bereikbaar bent. Met ons presentatiemeubilair kunt u uw apparatuur 
eenvoudig en doelmatig aan het zicht onttrekken. Het kwalitatief hoogstaande, 
functionele en fraaie design van MVIE draagt bij aan een professionele uitstraling 
van uw (vergader- of presentatie-) ruimte  n

B E D R I J V E N

Slechts één 
aanspreekpunt 
voor uw gehele 
project



Of het nu gaat om narrowcasting in etalages, een 
hoogwaardige geluidsinstallatie of bewegwijzering 
door digital signage, wij bieden u meer. Toon uw acties 
op displays en informeer en/of vermaak uw klanten 
met onze narrowcastingsystemen. Natuurlijk mag de 
juiste achtergrondmuziek in uw store niet ontbreken. 
Zij draagt immers bij aan een goede sfeer en kan het 
koopgedrag van klanten positief beïnvloeden. Wij leve-
ren en installeren veelzijdige geluidssystemen die ook 
nog eens uiterst eenvoudig zijn te bedienen n

R E TA I L

Verhoog de 
koopbereidheid 
van uw klanten

Een voordeel van een verkoopwinkel is 
dat de consument persoonlijke aandacht 
en advies door winkelmedewerkers krijgt. 
Bovendien worden alle menselijke zintuigen 
geprikkeld, iets wat bij online winkelen 
niet het geval is. Een consument kan in een 
fysieke winkel zowel zien, ruiken, proeven, 
voelen en horen, kortom: beleven. Een 
echte beleving ontstaat pas echt als een 
consument zodanig betrokken raakt bij 
de situatie dat hij een blijvende indruk 
opdoet. Een herinnering die niet meer wordt 
vergeten en een warme emotie oproept. Hoe 
consumenten iets beleven is afhankelijk van 
perceptie en waarneming.



Wij bieden audiovisuele oplossingen die niet 
meer zijn weg te denken uit moderne hotels 
en conferentiecentra. Wij ontwerpen, leveren 
en installeren beeld- en/of geluidssystemen 
voor presentatie-, conferentie- en vergader-
doeleinden, maar ook voor achtergrond- of 
voorgrondmuziek. Perfect afgestemd op ar-
chitectonische omstandigheden en individu-
ele toepassingen. Ook kunt u bij ons terecht 
voor al uw narrowcasting-oplossingen. Om uw 
doelgroep nog beter op de hoogte te houden 
of te entertainen n

Van narrow-
casting tot
sfeervolle
muziek-
weergave

H O R E C A



De audiovisuele inrichting van een sportcomplex 

vraagt om een specialistische benadering. Of het nu 

gaat om de spraakverstaanbaarheid op sportvelden 

of het beperken van de overlast voor omwonenden, 

wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Wij hebben 

ruime ervaring met de aanleg van geluidssystemen op sportvelden en in 

stadions. Daarom staan we garant voor maximale verstaanbaarheid van 

de stadionspeaker en uitstekend klinkende muziek tijdens dressuur of 

concours.

Tijdens het Indoor sporten worden we steeds vaker omringd door video-

entertainment. Het lopen op een loopband kan worden ervaren als saai. 

Beeld wordt ingezet om sporters aan te sporen, denk aan motivatie 

video’s, maar kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld in een sporthal 

de sponsoren of uitslagen van teams te tonen n

S P O RT  E N  V R I J E  T I J D

Maximale
verstaan-
baarheid 
en minimale 
overlast



Voor de moderne onderwijsinstelling zijn wij een aantrekkelijke projectpartner. 
Geluid in uw aula of belichting van het schooltheater is bij MVIE in vertrouwde 
handen. Wij bieden daarnaast omroep- en lestijdsignaleringssystemen met keuze 
uit verschillende geluidsignalen of gesproken boodschappen. Om leerlingen, 
studenten en docenten optimaal te informeren over bijvoorbeeld roosterwijzigingen 
en lokaalbezetting leveren wij moderne public display systemen. Deze kunt u met 
behulp van gebruiksvriendelijke software eenvoudig up-to-date houden. Ook 
bieden wij de beste digiborden voor in de klas n

O N D E RW I J S I N ST E L L I N G E N

Van omroep- 
en lestijdsigna-
leringssysteem 
tot digibord



We zien de vraag naar grootbeeldprojectie in kerkgebouwen toenemen, 

bijvoorbeeld voor de weergave van PowerPoint-presentaties of een 

documentaire over ontwikkelingswerk. Onze adviseurs brengen u graag op 

de hoogte van de mogelijkheden in uw gebouw, waarbij we uiteraard zeer 

kritisch en constructief naar de ruimte-akoestiek kijken. Ook merken we dat er 

steeds meer behoefte ontstaat aan mobiele installaties op begraafplaatsen 

en aan apparatuur voor digitale uitzendingen van kerkdiensten. Uiteraard 

kunnen wij hier eveneens in voorzien n 

Een liturgie
met impact

R E L I G I E U Z E  I N ST E L L I N G E N



Of het nu gaat om de audiovisuele inrichting van een vergaderruimte, 

raadszaal of trouwzaal, van een crisis- of calamiteitencentrum of een 

bezoekersinformatiesysteem voor het stadskantoor, bij ons bent u aan het 

juiste adres. We kunnen de ruimtes voorzien van beeld- en geluidsinstallaties 

en alle apparatuur integreren tot één systeem. Wij bieden daarnaast 

multifunctionele draadloze of draadgebonden discussiesystemen met 

of zonder mogelijkheden voor voting. Optimale verstaanbaarheid en een 

groot bedieningsgemak staan hierbij voorop. Ook bieden wij de laatste 

technologieën om bestuursvergaderingen online te kunnen volgen n

Uw debat in
goede banen

OV E R H E I D



Ook voor zorginstellingen bieden wij tal van 
audiovisuele oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan 
de audiovisuele inrichting van een recreatiezaal, 
vergaderzaal of auditorium, een kabelkrantsysteem, 
een bezoekersinformatiesysteem bij de receptie of 
grootbeeldprojectie om gezamenlijk films of sport- 
wedstrijden te bekijken. Speciaal voor veelal 
multifunctionele recreatiezalen hebben wij oplos- 
singen die uitblinken in veelzijdigheid én die eenvoudig 
zijn te bedienen. 

Om bezoekers en personeel optimaal te informeren, 
leveren we hoogwaardige informatiesystemen. 
Bovendien kunt u bewoners en bezoekers met behulp 
van gebruiksvriendelijke software eenvoudig op de 
hoogte houden van praktische en actuele zaken, 
zoals de activiteitenkalender of het weerbericht. Via 
aanwezige kabeltelevisienetten kan de informatie 
overal binnen de instelling haar weg vinden. Speciaal 
voor slechthorenden ontwerpen en installeren wij 
beproefde ringleidingsystemen. Op dit gebied zijn we 
toonaangevend in Nederland n

G E ZO N D H E I DS ZO RG

Veelzijdige
Oplossingen
Voor een 
veelzijdige 
sector



ONZE MEDEWERKERS

De medewerkers van MVIE zijn breed inzetbaar en 

beschikken behalve over hun vakinhoudelijke diploma’s 

over aanvullende accreditaties en certificaten, zoals: 

- VCA Veiligheid Checklijst Aannemers

- Prorail Digitaal Veiligheidspaspoort

- Global Alliance certificaat voor BP en Texaco

- Bewijs van Betrouwbaarheid

MILIEU

Binnen onze organisatie streven wij naar de juiste balans 

tussen economische en ecologische belangen. Wij maken 

er een sport van de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk 

tegen te gaan en recyclen wat we kunnen recyclen. We 

zijn deelnemer aan het WEcycle programma en adviseren 

onze klanten -soms gevraagd, soms ongevraagd- over de 

toepassing van milieuvriendelijke apparatuur zoals LED-

projectoren en -displays.

OPLEIDINGSBEDRIJF

MVIE is een erkend 

leerbedrijf voor de 

E-installatietechniek 

volgens Kenteq 

en gekwalificeerd 

AV-leerbedrijf volgens 

het GOC.



ERVAAR DE STERKE MERKEN VAN MVIE:  Apart, Barco, Beyerdynamic, BiAmp Systems, Bowers & Wilkins, Cue, Extron, 

Fohhn, Kramer, Kramer VIA, LG, NEC, Panasonic, Paso, Polycom, Projecta, Samsung, Sennheiser, Smart Metals, 

Smart Technologies, Sonos, Sony, TiC, Vogel’s Professional
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