
DIN GARANTI
- for fuldendte biografløsninger

• Support pr. mail og telefon.

• Adgang til serviceberedskab.

•Service NBD/next business day.

• Fuld kontrol af udgifter.

• Stor fleksibilitet.

Medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
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EN SERIØS LEVERANDØR

Din garanti: vi er optaget i UNITIA, 

som den eneste leverandør i skandi- 

navien.

”Vi ville bygge Nordeuropas mest luksuriøse biograf med 

den nyeste teknologi og de bedste biografstole. Christian 

var med inde over allerede fra starten. Ja faktisk var han 

med inde over alt, og det er jeg glad for, ellers var projek-

tet ikke lykkedes. Når der opstod uforudsete udfordringer, 

var han fluks på opgaven og fik det løst”.

Per Matthiesen - Ejer af Kinorama biografer i hhv.  
Sønderborg og Aabenraa sammen med Anitta Matthiesen

Klik på QR-koden og se hele casen på www.avc.dk

- der bidrager med mere end 50 års erfaring

https://www.avc.dk/case/kinorama-soenderborg/?utm_source=filmtraefWeb&utm_medium=weblink&utm_campaign=case&utm_content=FilmtraefSoenderborg


LEVENDE PLAKATER

Din garanti: vi udvikler selv AVC  

DisplaySystem®, og ændrer dine 

behov sig, kan vi derfor også til en-

hver tid tilpasse systemet derefter.

”BIG BIOs digitale skiltning afvikles via AVC DisplaySy-

stem®, en meget brugervenlig og alsidig software, som er 

udviklet og specialdesignet af AVC til at understøtte de 

mange opgaver, som digital skiltning kan løse. Systemet 

afvikler bl.a. trailers for kommende film, og det er samtidigt 

koblet op på billetsystemet således de levende plakater, 

trailers, billetpriser og forestillinger automatisk synkroni-

seres”.

Christian M. Dannevang - Biografrådgiver  
og Partner i AVC - Audio•Visuelt Centrum A/S

- integrer til TMS-system og billetsystemer m.m.

Klik på QR-koden og se hele casen på www.avc.dk

https://www.avc.dk/case/big-bio/?utm_source=filmtraefWeb&utm_medium=weblink&utm_campaign=case&utm_content=FilmtraefSoenderborg


BRUGERVENLIGHED

Din garanti: Vi er den leverandør i 

Danmark med den største erfaring i 

TMS-systemer og højest certificere-

de Crestron programmører.

- automatiserede processer ift. filmafvikling og synkronisering

”Det er blevet utrolig nemt at lave playlister og koordinere 

lys til filmene, så det er en stor fordel med det nye udstyr”.

Torben Jølnæs - Ejer af Kosmorama 
 i Haderslev sammen med Claus Thygesen

”Det har været en fornøjelse at kunne dele ud af markedets 

største erfaring med etablering af biografer og at have 

været tæt på løsningen i hele processen”.

Christian M. Dannevang - Biografrådgiver  
og Partner i AVC - Audio•Visuelt Centrum A/S

Klik på QR-koden og se hele casen på www.avc.dk

https://www.avc.dk/case/kosmorama-haderslev/?utm_source=filmtraefWeb&utm_medium=weblink&utm_campaign=case&utm_content=FilmtraefSoenderborg


KVALITET & SUPPORT

Din garanti: Vi har den største  

erfaring indenfor biografløsninger i 

Danmark og det mest vedholdne  

og effektive serviceberedskab.

”AVC var med på sidelinjen fra start til slut og kunne derfor 

allerede i opstartsfasen rådgive og vejlede både bygherre 

og ejere om gulvrejsning, belysning, dimensioner på sale, 

støjabsorberende materialer, overlyd, optimal ventilation, 

lyd, billede m.v. At blive inddraget helt fra begyndelsen 

medvirker også til, at vi kan yde den bedst mulige service, 

da vi ved hvor, hvad og hvordan løsninger er strikket sam-

men”.

Christian M. Dannevang - Biografrådgiver 
og Partner i AVC - Audio•Visuelt Centrum A/S

- for maksimal effekt og mest mulig oppetid

Klik på QR-koden og se hele casen på www.avc.dk

https://www.avc.dk/case/atlas-biograferne/?utm_source=filmtraefWeb&utm_medium=weblink&utm_campaign=case&utm_content=FilmtraefSoenderborg


NÆRE KUNDERELATIONER

Din garanti: Vi leverer til mere end 

60% af biograferne i Danmark, på 

Grønland og Færøerne, og har været 

leverandør på mere end 95% af  

nybyggerier i de seneste 6 år.

AVC biograf referencer: Allerød Bio - Apollon - Atlas -  

Baltoppen Bio - BASbio - Biffen Ilullissat - BIG BIO i Herlev, 

Nordhavn & Holstebro - Bjerringbro Biograf - Cinema 3 

Skive, inkl. Kulturcenter Limfjord - Den Danske Filmskole - 

Frysehuset - Gilleleje Bio - Grafen - Katuaq Bio, Kulturhus 

Nuuk - Kino Grenaa - Kinopalæet - Kinorama i Sønderborg 

& Aabenraa - Kosmorama i Haderslev - KulturBiografen 

Frysehuset A/S - Løstør BIO - MovieHouse i Hellerup & 

Ringsted - Samtlige Nordisk Film Biografer i hele landet - 

Valby Kino m.fl.

- en solid samarbejdspartner og længerevarende relationer


