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Exclusief Europees partnerschap met Bowling Media 

LED Video wall masking 
 

MADE, NL. - We zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat Bowltech op 1 Juni jl. een strategische 

partnerschap is gestart en een exclusieve distributie overeenkomst heeft getekend met Bowling 

Media. 

 

Bowling Media is gefocust op de ontwikkeling en installatie van LED video walls voor bowlingcenters. 

Dit ‘next-level’ product zal een grote invloed hebben op de uitstraling en sfeer van ieder center, en 

past perfect in het Family Entertainment Center concept. Wij zijn zeer enthousiast over deze 

fantastische aanvulling op ons, altijd groeiende, productaanbod. 

 

Bowling Media heeft al meer dan 35 centers geïnstalleerd in Frankrijk, België en Zwitserland en 

daarmee is het nu tijd om dit dynamische product in de rest van Europa te introduceren. Met twee 

bowlingcenters in Nederland die reeds staan ingepland voor installatie en diverse aanvragen, zijn we 

ervan overtuigd dat dit een grote stap voorwaarts zal zijn in onze industrie. 

 

Bowling Media zal Frankrijk en het Franstalige deel van België blijven bedienen. De Bowltech Group 

zal de video wall in de rest van Europa uitrollen. Om een beter idee te krijgen van hoe 

indrukwekkend dit product is, kunt u onze website bezoeken door de QR-code hieronder te scannen 

met uw mobiele telefoon. 

 

   

 

 

 

 

 

------------------- 

Over de Bowltech Group: De Bowltech Group is Europa’s nummer 1 bowling distributiebedrijf. Met 

een grote en almaar groeiende projectportfolio is Bowltech zeer actief in het bouwen en moderniseren 

van bowling centers. Bowltech is een dynamische en financieel kerngezonde organisatie en als het op 

bowlen aankomt is Bowltech de enige échte “one-stop-shop” in Europa. De Bowltech Group heeft 

vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen 

en Frankrijk en een team van meer dan 70 toegewijde medewerkers om onze klanten te ondersteunen 

en Bowltech’s leidende marktpositie te verstevigen. www.bowltech.eu  
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