


Laat je inspireren door Shoppingmall Decorations
 

Hierin tonen wij onze unieke en stijlvolle decoraties voor shoppingmalls. Van 
seizoensgebonden displays tot kerstdecoraties, wij hebben alles om uw 

winkelcentrum op te vrolijken. Blader door onze afbeeldingen om inspiratie op 
te doen voor uw volgende decoratieproject en neem gerust contact op voor 

meer informatie of een vrijblijvende offerte. 
 

Laten we samenwerken om uw winkelcentrum een 
aantrekkelijkere plek te maken voor uw klanten en bezoekers! 









Onze papegaaiendecoratie is met zorg en aandacht zelf ontworpen 

en vervaardigd, van schets tot voltooide realisatie.

LOCATIE: Heerlen Centrum, Limburg

DATUM: maart 2022



Onze origamidecoratie is met de hand gemaakt, waarbij elke vouw 

en plooi met precisie en aandacht is uitgevoerd.

LOCATIE: Heerlen Centrum, Limburg

DATUM: maart 2022































Bij Shoppingmall Decorations staat de klant centraal. Door een persoonlijke benadering 
leren we de klant goed kennen, waardoor we in staat zijn om een passend concept aan 
de klant voor te stellen. Hierbij nemen we in overweging het doel en de locatie van de 

opdracht, evenals de wensen en smaak van de klant. Aan de hand hiervan maken we een 
vrijblijvend plan op waarin verschillende ideeën en mogelijkheden worden uitgelicht. 
Wanneer de klant zich aangesproken voelt door een van deze ideeën, werken we het 

verder uit en realiseren het op locatie.



Onze service staat hoog in het 
vaandel en dat is niet voor niets. Wij 
bieden onze klanten een complete 

oplossing voor het transport, 
montage en demontage van 

decoratie. Onze flexibiliteit gaat 
verder dan alleen de standaard 

werktijden. Wij begrijpen dat het 
soms beter is om de decoratie ‘s 

nachts te plaatsen zodat uw klanten 
hier geen hinder van ondervinden. 
Geen enkel probleem, wij zijn hier 
om u te ontzorgen. Bovendien, bij 
eventuele defecten staan wij direct 
en uiteraard kosteloos voor u klaar. 
Dit is de service die wij bieden. Laat 
ons u ontlasten van deze zorgen en 

u concentreren op wat echt 
belangrijk is.

Ons team van creatievelingen is 
gepassioneerd over het bedenken 

van unieke en innovatieve 
decoraties. Wij geloven dat er geen 
grenzen zijn aan wat mogelijk is en 

daarom gaan wij voor de 
uitdagingen die anderen als 

onhaalbaar beschouwen. Onze 
creativiteit is onze kracht en dit is 

duidelijk merkbaar in onze 
werkwijze en het eindresultaat. 
Heeft u al een idee? Wij denken 

graag met u mee en ontwikkelen 
samen met u een gedetailleerd en 
uitvoerbaar plan om uw decoraties 

tot leven te brengen. 

Shoppingmall Decorations staat 
voor kwaliteit. Wij kliezen enkel voor 
de beste kwaliteit aan materialen en 

zijn nauw verbonden met onze 
producenten. Op deze manier 

kunnen wij onze klanten de beste 
kwaliteit blijven garanderen. 

Uiteraard voldoet al onze decoratie 
aan de door de EU gestelde 

veiligheidsnormen.



BENIEUWD NAAR VERDERE UITBREIDING 
VAN ONZE EXPERTISE?


