
          
 
 

SMS – PARTY’S , het medium van deze tijd ! 
 
 

Advanced Laser Productions is een jong en dynamisch bedrijf dat zich specialiseert in het 
verzorgen van professionele shows met onbeperkte mogelijkheden. 
 
 

 
DE SMS – PARTY : 
 
Hierbij worden de sms-berichten door 
middel van één of meerdere beamers en/of 
TV’s  geprojecteerd.  
 
De lay-out van het scherm kan volledig 
worden aangepast aan uw wensen (of die 
van uw sponsor). 
 
 
 

 

 

 
 
Uiteraard worden de sms-berichten voor 
projectie gescand op taalgebruik. Het is 
dan mogelijk de ‘verboden’ woorden te 
vervangen door puntjes of de sms in zijn 
geheel te vervangen door een door u 
gekozen boodschap. 
 
De foto’s in beeld worden op dezelfde 
avond gemaakt en deze rouleren met 
regelmatige tussenposes.  

 
 
Naast de videoprojectie kunnen de sms-berichten ook met onze lasers worden 
geprojecteerd. Aangezien laser alleen de berichten als scrolling tekst kan weergeven, is 
het niet mogelijk bij deze optie een lay-out te kiezen. 
 



 
Tevens is er de 
mogelijkheid een 
discussie te voeren op 
het scherm. Hierbij 
worden meerdere sms-
berichten tegelijkertijd 
getoond. 
 
Normaal gesproken 
worden er om privacy 
redenen slechts 6 cijfers 
van het nummer 
getoond, maar het is ook 
mogelijk om een nick-
name naar ons te sms-
en.Het nummer voor het 
bericht veranderd dan in 
de zelf gekozen 
nickname, deze mag je 
zo vaak wisselen als je 
wilt.  

 
Prijzen 
 
SMS- party pakket:     € 550,00 excl btw 
 
Inbegrepen: 

- Computer, modem 
- Beamer 1700 Ansilumen    
- Projectiescherm 
- Bediening / fotograaf  

  
Ontwerp eigen lay-out         v.a.  € 50,00 excl btw 
 
Extra beamers of TV’s op aanvraag. 
 
Wij kunnen ook een avondvullend programma bieden inclusief Drive in show en Dj’s 
 
Tevens kunnen wij u aan het eind van het evenement een bestand aanleveren, waarin alle 
06- nummers staan vermeld van de gasten die hebben deelgenomen aan het evenement, 
zodat u die mensen via sms op de hoogte kunt houden voor toekomstige evenementen. 
 
Meer info :    www.laserevents.nl - info@laserevents.nl      
 
                              


