SEM productions is gespecialiseerd in
eventtechniek.
De kern van onze dienstverlening is de technische productie en
realisatie van een evenement.
Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld: geluidsystemen, lichtshows, LED schermen, beursstands, projectieschermen en dat
doen we voornamelijk als compleet pakket inclusief transport en
bediening.

Maar we gaan vaak veel verder dan dat.
Want vanaf het ontwerp tot en met de realisatie
van de technische infrastructuur zijn wij graag van
toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.
Wij denken mee en delen graag onze kennis,
ervaring en ons netwerk.

Ondernemersgala - Meppel

Even voorstellen...
Wij hechten veel waarde aan het persoonlijke contact en de
transparante communicatie met onze opdrachtgevers. Dit wordt door
onze klanten als zeer prettig ervaren. Mede door onze persoonlijke
benadering en het hoge kwaliteitsniveau zijn we de laatste jaren flink
gegroeid en we verzorgen we jaarlijks meer dan 350 evenementen in
Nederland.
Dit heeft er onder andere toe bijgedragen dat we in 2018 zijn
uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar.

Sinds 2007 toonaangevend in eventtechniek.
SEM productions is opgericht in 2007. Eigenaren Dimitri Nashid
Khali en Bert Bouwknegt werkten eerst zelfstandig in dezelfde
regio, in 2014 besloten ze samen te fuseren. Sindsdien heeft deze
krachtenbundeling voor een behoorlijke groei gezorgd met
tegenwoordig 11 medewerkers. Het werkgebied bestrijkt heel
Nederland, maar we gaan ook steeds vaker de grens over.
“Jaarlijks verzorgen we meer dan 350 evenementen.”
Ons klantenbestand is zeer divers: van organisatoren van
concerten, zomerfestivals en dorpsfeesten tot theaterdirecties
en theatermakers. Maar ook evenementenbureaus,
onderwijsinstellingen, gemeenten en congresorganisatoren
maken deel uit van ons prachtige klantenbestand.

Havendiner - Port of Zwolle

NVVB Jaarcongres - Noordwijkerhout

Hoe doen we dat?
Bij SEM productions werken wij met de ideale mix van jong talent en jarenlange ervaring,
in combinatie met professionele materialen.
Wij beschikken over een uitgebreid wagenpark, waardoor we erg flexibel zijn. Denken in
mogelijkheden zit in ons DNA en we omarmen innovatie en nieuwe technologie.
Samen met onze opdrachtgever vertalen we de creatieve wensen en ideeën
naar een evenement dat voldoet aan de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Suzuki Hiswa - RAI Amsterdam

Voor wie doen we dat?
Ons werkgebied bestrijkt heel Europa en is zeer divers.
Van concerten tot bedrijfsfeesten, van standbouw tot TV- en
theaterproducties. Overal wordt gebruik gemaakt van licht-,
geluid- of videotechniek.
Je kunt ons dus op heel veel verschillende plekken tegenkomen.
Wij hechten veel waarde aan de relatie met onze opdrachtgevers
voor wie wij een partner willen zijn, zodat wij samen kunnen werken
aan een succesvol evenement.
Wij werken onder andere samen met deze organisaties:

Kerst met de Zandtovenaar - Meppel

Hoe doen we dat?
Wij maken een vertaalslag vanuit het
doel van een event naar de technische
realisatie.

Samen kom je verder.
Wij beschikken over goed opgeleide, representatieve mensen die
zich flexibel opstellen. Zij begrijpen wat het doel is van het event
en werken samen met alle betrokkenen aan het beste resultaat.
Daarnaast beschikken wij over een grote hoeveelheid kennis van
events die vaak verder gaat dan alleen techniek. Wij delen deze
kennis en ons netwerk graag met onze opdrachtgevers.

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Eerbetoon Tom Dumoulin - Steenwijk

Wat onze klanten zeggen...
Herwin Lokken - Artiestenbureau MEProductions
“Artiestenbureau MEProductions werkt nu ruim 3 jaar samen met SEM productions.
Nagenoeg overal waar we techniek moeten verzorgen doen we dit met SEM als faciliterende partij. Belangrijk voor ons is dat dit een bedrijf is dat meedenkt in de processen om het geheel tot een succes te brengen.
Qua denkwijze en het nastreven van het leveren van kwaliteit liggen we goed op één lijn.“
Sylvian Stille - Stille - Events & Concepts
“SEM productions is onze vaste partner voor al onze AV oplossingen. Ze werken nauwkeurig, hebben zeer
representatieve en correcte technici en kunnen snel schakelen. In ons vak staat draait het vaak om snelheid,
bij SEM hebben ze aan een half woord genoeg.”
Wouter Taal - Time Star Media
“Wij hebben in SEM productions een volwaardige partner gevonden die kritisch met ons meedenkt om voor onze klanten de optimale beleving te creëren met licht en geluid. Wanneer we co-produceren met SEM weten we zeker dat ons concept perfect tot zijn
recht komt.”
Stella Vermeulen - Manager/oprichter Glamourama! Mannen van Oranje - Heel Holland Live
“De afgelopen 15 jaar heb ik met diverse geluidsbedrijven gewerkt, tegenwoordig doe ik alles naar volle
tevredenheid samen met SEM productions. Dit bedrijf is een verademing! Professioneel, betrouwbaar en
(heel belangrijk) flexibel. Daarbij zijn het ook nog eens vriendelijke jongens die altijd blijven lachen, ook als
er soms eens wat tegenzit.”
Annemiek van den Eertwegh - Event manager
“Ook tijdens de opbouw en gedurende het event zelf niets dan lof voor het team van SEM:
professionele, snelle en vooral ook erg vriendelijke mannen die alles tot in de puntjes verzorgden.
Ik had er letterlijk geen omkijken naar!”

ISUZU MobiliteitsRAI - Amsterdam

Waarom zijn we ‘Toonaangevend’?
•
•
•
•

Wij werken alleen met representatieve goed opgeleide mensen.
Wij maken innovatief gebruik van de modernste technieken en materialen.
Wij werken intensief samen met het onderwijs in onze sector.
Wij werken voorturend aan vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening.

Waarom kiezen organisaties voor SEM?
•
•
•
•
•
•

Omdat ze op zoek zijn naar een partner in plaats van alleen een leverancier.
Omdat we alleen gebruik maken van gemotiveerde en beleefde mensen.
Wij maken gebruik van veilige, hoogwaardige en betrouwbare materialen.
Wij laten niets aan het toeval over.
Omdat we organisatiebreed flexibel zijn.
Omdat steeds meer bedrijven ons aanbevelen.

DNA Congres - Noordwijkerhout

Laten we kennismaken!
Graag komen we op bezoek om kennis te maken, maar je bent ook hartelijk welkom bij ons bedrijf in Meppel.
Je krijgt dan een rondleiding door ons bedrijf en we laten diverse projecten zien die we recent hebben mogen verzorgen.

085 30 33 684
info@sem-productions.com
www.sem-productions.com
Eekhorstweg 24
7942 KC Meppel

