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MØPA System

Welkom in de modulaire wereld van MØPA
Met MØPA creëren we, ontwerpen en bouwen we in een handomdraai decor voor
evenementen, tijdelijke hotspots en andere creatieve projecten. Met een sterke basis
en een ruim assortiment aan verschillende panelen kunnen we alles bouwen van barren,
tot festivalpodia en van een club stage tot een zakelijke beursstand. Omdat we werken
met een vaste basis aan panelen in verschillende formaten en met een verschillend
uiterlijk kunnen we snel en effectief ontwerpen, maar wel maatwerk leveren zonder in
te leveren op de creatieve mogelijkheden.
MØPA is constant herbruikbaar en doordat de panelen op verschillende manieren en
voor verschillende projecten gebruikt kunnen worden, dragen we bij aan een duurzamere
wereld. We maken geen onnodig gebruik van materialen, opslagruimte of arbeidskrachten
maar we werken efficiënt en met kwalitatieve materialen voor het maximale resultaat.

MØPA is een concept van
Blauwdruk Conceptbouwers B.V.
www.blauw-druk.com
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blauwdruk
conceptbouwers

Wij zijn de creatieve bouwers van de toekomst. Wij bouwen concepten
en brengen ideeën tot leven. Wij werken met een ijzersterke blauwdruk
als basis en hiermee ontwerpen en bouwen we een beleving op maat.
Onze concepten en evenementen hebben altijd een sterke uitstraling
en onderscheiden zich door hun decor. Ons decor is modulair,
efficiënt en op maat te gebruiken. Zo realiseren we krachtige en
gedenkwaardige belevingen.
Wij zijn vakmensen op het gebied van conceptontwikkeling,
projectmanagement en (modulair) decor voor tijdelijke projecten. We
creëren, bouwen en regelen alles wat er nodig is om ideeën letterlijk
tot leven te laten komen.
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VISIE
We bedenken, ontwerpen en produceren al jaren decor & evenementen. Door de jaren
heen hebben we gemerkt dat het leveren van een decor op maat arbeidsintensief
is en vaak niet haalbaar binnen het budget van de klant. Daarnaast wordt op maat
gemaakt decor slechts één of enkele keren per jaar gebruikt. De rest van het jaar
staat het te verstoffen in de opslag of gaat het de prullenbak in. Dat kan en moet
anders!
Daarom zijn we druk aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een modulair
decor. Eén systeem waar we maatwerk mee kunnen leveren zonder bij elk project
het hele bouwproces te moeten doorlopen of onnodig materialen op te slaan. Na
vele maanden ontwerpen, prototypes bouwen, aanpassingen en test-cases is dan
eindelijk MØPA geboren. Een modulair panelen systeem dat gebruikt kan worden
voor evenementen, beurzen en tijdelijke projecten.
Toekomstdroom
We werken met een vaste basis van panelen & accessoires, maar we zijn constant
aan het ontdekken. Met de basis zijn er al ontelbaar veel mogelijkheden, maar met
de juiste op maat gemaakte toevoegingen, kunnen we nog een stap verder gaan en
zelfs de wildste ideeën verwezenlijken. We kijken constant om ons heen naar nieuwe
materialen voor panelen, uitbreidingen & accessoires die we kunnen toevoegen. Door
dit te doen, blijft MØPA een constante creatieve ontdekkingsreis en blijven we onszelf
uitdagen met nieuwe ideeën en mogelijkheden.

møpa system | blauwdruk

8

9

blauwdruk || møpa
møpa system
system
blauwdruk

DUURZAAM & EFFICIËNT
We ontwerpen en bouwen niet alleen een uniek decor, maar ook op het gebied van
duurzaamheid is MØPA vooruitstrevend. Doordat de frames constant herbruikbaar
zijn en efficiënt in opslag en transport, dragen we al bij aan een duurzamere wereld.
Wat maakt MØPA duurzaam?
• We planten en beschermen van bomen en bos in binnen- en buitenland om onze
productie te compenseren en uit te kunnen breiden.
• We gebruiken zoveel mogelijk FSC-gecertificeerd hout.
• Bij de productie van hout komt geen Co2 vrij, maar wordt het juist opgeslagen. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld staal.
• Het paneel is makkelijk te repareren bij schade of slijtage. Zo hoeven we nooit iets
weg te gooien en dragen we bij aan een circulaire economie.
Toekomstvisie
In de toekomst willen we naar een nog duurzamere lijn toe. Een aparte productlijn
die volledig uit circulaire producten bestaat, van de frames tot de materialen op het
frame. Momenteel zijn we druk bezig met de ontwikkeling hiervan en zullen de eerste
panelen hiervan in 2022 gelanceerd worden.
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EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
Door gebruik te maken van één systeem met kant-en-klare panelen, gaat er een
wereld aan mogelijkheden open. In een handomdraai kunnen we een volledig
event aankleding, een Layher- of trussconstructie bekleden of leveren we een
volledige meterslange bar op maat. Met een grote selectie aan verschillende
panelen en materialen kunnen we voor elk thema en elk project het juiste decor
leveren.
Eindeloos ontwerpen, combineren & creëren
Eén van de mooiste dingen van MØPA is dat aan de tekentafel of tijdens de
productie constant nieuwe ideeën blijven komen. Dit brengt ons in een constante
stroom van enthousiasme en energie om MØPA telkens weer naar een hoger
niveau te brengen.
Dus ben je op zoek naar iets unieks? Dan gaan we graag voor je aan de slag! We
houden van een uitdaging en denken oplossingsgericht en doelgericht om jouw
droom te realiseren.
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PODIA
Het middelpunt van de aandacht en vaak de crème de la crème van het decor, de
stage. Met MØPA hebben we al veel festivals, podia & clubs mogen voorzien van een
op maat gemaakte stage. Elk festival, elke club en elk podium is anders, maar voor
elke setting hebben wij de juiste panelen. Van basic panelen om meters te maken tot
spectaculaire panelen met lichteffecten.
Licht & Techniek
In samenwerking met de licht- en techniekleverancier denken we mee in de
totaalbeleving. Niet alleen het decor is essentieel maar ook het licht en geluid maken
de beleving compleet.
Booth | Podium | Stages

layher
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Mainstage Leidens Ontzet Festival ‘21, Leiden, Foto door Ernst Wagensveld
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BARREN & STANDS
Barren
Met ons modulaire systeem bouwen we in een kwartier een volledige bar op maat. Wil
je de aandacht trekken of wil je meerdere barren aan elkaar koppelen? De basis is
gemakkelijk uit te breiden en de bar is te voorzien van een dak of aan te kleden met
hangplanten, signing en nog veel meer bardecoratie. Ook alle branding, signing en
bardecoratie regelen we voor je, zo hoef jij nergens meer naar om te kijken!
Stands
We ontwerpen en leveren niet alleen barren, maar ook stands voor beurzen &
congressen. Van basic stands tot uitgebreide bouwwerken waar absoluut niemand
ongemerkt voorbij kan lopen. Met MØPA bouwen we het in een handomdraai. Het
systeem is makkelijk te voorzien van signing & branding en we kunnen op maat
gemaakte uitbreidingen toevoegen om de stand er echt uit te laten springen.

barren

Foodstands | Barren | Buffet | Balies | Branding

stands
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TERREIN AANKLEDING
We verzorgen niet alleen het podium of de bar, maar doen ook de gehele terrein
aankleding van evenementen, beurzen, festivals en tijdelijke projecten. Vanuit onze
expertise denken we mee over de totaalbeleving en zoeken we door het oog het van
de bezoeker naar de ultieme beleving. Dit werken we vervolgens volledig 3D uit en
samen zetten we de puntjes op de ‘i’. Daarna plannen we alle materialen in en zorgen
we voor een adembenemend decor op jouw terrein.
Pillars | Hangouts | Plantenbakken | Entreepoorten | Signing
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STUDIO’S & BACKDROPS
Wie had gedacht dat we vanaf begin 2020 bijna volledig zouden omschakelen naar
digitaal? Wij niet! Maar het gaf wel weer nieuwe uitdagingen en inspiratie voor het
ontwikkelen van complete (livestream) studio’s. Complete congressen, beurzen of
evenementen gaan volledig digitaal en ook hier is de beleving door het oog van de
bezoeker cruciaal om ze mee te nemen in het verhaal.
Studio’s | Livestream Settings | Backdrops | Presentaties

studio

backdrop
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MAATWERK & BRANDING
Op maat gemaakte panelen
Momenteel hebben we een ruim assortiment van verschillende panelen die in de toekomst steeds verder uitgebreid worden. Op zoek naar iets unieks? Of een bepaalde
stijl in gedachten? Dan kunnen we in overleg ons assortiment uitbreiden en panelen
op maat fabriceren die aansluiten bij jouw wensen en het al bestaande assortiment.
Zo bouwen we in een hele korte tijd en zo efficiënt mogelijk een volledig decor op
maat.
Branding & Signing
Door de branding & signing mogelijkheden kunnen we de meeste MØPA constructies
omtoveren tot een gelikte stand met uw bedrijfslogo of huisstijlkleuren. Er zijn panelen voorzien van een textielframe voor textieldoek, maar ook bedrukt plaatmateriaal
(hout, dibond of forex) is gemakkelijk te bevestigen aan de panelen.
Lichtbakken & Lichtsigning
Echt opvallen tussen de rest? We leveren ook
lichtbakken en lichtsigning die gemakkelijk toe
te voegen zijn aan onze producten.
Ontwerp & Drukwerk
We leveren niet alleen onze panelen, maar
leveren ook het ontwerp en drukwerk. Met een
sterk team en de juiste partners, hebben we
voor elke opdracht de juiste ontwerper en de
juiste leverancier.
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UITBREIDINGEN
Met het MØPA systeem creëren we een uniek decor en zorgen we voor
unieke belevenissen. Maar we gaan graag nog een stapje verder door
het nog verder uit te breiden of te combineren met onze andere materialen en diensten. Zo hebben we nog veel meer producten in onze verhuur
en organiseren we grote en kleine evenementen.
Verhuur & Styling
We gaan graag nog een stapje verder dan alleen het leveren van het
grote werk. We hebben namelijk nog meer handige materialen in ons
assortiment die we kunnen inzetten voor de ultieme beleving. We hebben
een uitgebreide selectie aan kunstplanten en lichteffecten die we kunnen
toevoegen, maar we kunnen ook de gehele styling verzorgen.
Event Management
We leveren niet alleen decor, maar verzorgen ook de gehele organisatie
van evenementen. Wij kunnen de volledige productie en organisatie van
het evenement verzorgen of juist met onze expertise ondersteunen op
specifieke gebieden. Wij hebben ervaring met festivals, bedrijfsjubilea, bedrijfsevenementen, congressen en clubavonden. Voor grotere producties
hebben wij een sterk netwerk aan specialisten en bedrijven om ons heen
gebouwd die ons kunnen versterken en we zo samen met jou, tot een uniek
evenement kunnen komen.
Dus ben je op zoek naar die extra styling of wil je de organisatie van jouw
evenement uit handen geven? Laat het ons dan weten!
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COLOFON
Editor

Blauwdruk Conceptbouwers B.V.
Fruitweg 60 E2
2321DH Leiden
www.blauw-druk.com
Martijn Braat | Martijn@blauw-druk.com
Jim Krouwel | Jim@blauw-druk.com

Fotografie

Ernst Wagensveld
In de Buurt Leiden
Beeldr Live
Youran Kock
Jareth Sky
Jordy Brada
Fernweh
Levi Gawi

Versie

1.0

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht,
bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Blauwdruk
Conceptbouwers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien
uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde
website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de
aard en de inhoud daarvan.
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