




A Trend Led nasceu de um grupo de 
comunicação com mais de 10 anos 
de atuação no mercado e hoje é uma 
das maiores empresas de locação 
e venda de painéis de LED de alta 
definição, sonorização e iluminação 
da região Centro-Oeste. Buscamos 
estar sempre atualizados com o que 
há de mais moderno no mercado, 
proporcionando aos nossos clientes 
(eventos corporativos, esportivos 
e sociais) formatos e definições 
variadas na aplicação de painéis de 
Led, som e luz. 





GRANDES MOMENTOS 
EM PEQUENOS 
DETALHES

Para tornar o seu evento ainda mais 
incrível e interativo é preciso inovar. Com 
os painéis de LED Trend, você eleva suas 
festas, cerimônias, formaturas, shows, 
transmissões ao vivo ou qualquer outro 
acontecimento a um outro nível. Esteja 
preparado para tornar seus grandes 
momentos em únicos e inesquecíveis.





PRODUTOS 
COM QUALIDADE 
GARANTIDA

Os painéis da Trend Led são produzidos 
sob os mais rigorosos padrões de 
qualidade em eletrônica industrial do 
mundo. Nossos painéis FULL COLOR 
são produzidos com LED SMD ou DIP 
e permitem ângulos de visão amplos e 
uniformes, mesmo em curtas distâncias.





Totens digitais 
O totem digital da Trend Led é a 
ferramenta essencial para impulsionar 
sua marca com mais tecnologia, 
alcançando um resultado visual 
incrível e com muita elegância. Inove 
e modernize o visual da sua empresa, 
alcançando um alto impacto com um 
toque de elegância.





TECNOLOGIA DE 
PONTA

Modernize seu evento com os painéis 
de LED e sonorização. Nossos painéis 
são montados considerando o 
tamanho do local, a resolução exigida, 
a distância dos convidados e o horário 
do evento, seja durante o dia ou a noite, 
oferecemos sempre alta definição 
e qualidade de imagem. Além disso, 
cuidamos de muitos outros detalhes 
para que o evento atinja sucesso e 
supere as expectativas. Nosso foco é 
uma comunicação visual de impacto, 
trazendo brilho e visibilidade por meio de 
tecnologia avançada. 





balcões de led 

Nós sempre estamos pensando no 
que pode deixar seu evento cada vez 
mais personalizado. Agora contamos 
com balcões de LED que se destacam 
no meio de qualquer feira, eventos 
corporativos ou até mesmo festas. Tudo 
isso para que seus clientes aproveitem 
ao máximo a experiência junto a sua 
marca. 





FORMATURAS

A formatura é um grande passo para a 
vida profissional do formando. Por isso, 
o seu evento deve remeter ao sucesso. 
Abuse das possibilidades de cores e da 
alta definição dos painéis de LED para 
criar estruturas únicas para este dia.





Púlpitos de led

Uma grande inovação que a Trend 
Led traz são os púlpitos de LED 
para eventos. Este tipo de produto 
é extremamente útil ao ambiente de 
exposição. Os painéis também são 
fundamentais para compor um espaço 
e agregar a ornamentação. Nossos 
painéis tem o toque de modernidade e 
praticidade. Seja em projetos simples e 
complexos, conte com a experiência e 
criatividade da Trend Led.





EVENTOS 
CORPORATIVOS 

Grandes negócios são firmados com 
aqueles que impressionam. Faça parte 
de quem vence e conquista seu próprio 
espaço. Para fazer a diferença, é preciso 
ser único, cada estrutura deve ser 
planejada de acordo com o evento, com 
o público e com o logo. A Trend Led 
oferece todo o suporte para eventos! 





cerimônias

Dê um toque especial no dia mais 
importante da sua vida. Mostre em 
alta definição cada detalhe desta linda 
união e não deixe que nada passe 
despercebido neste grande dia. 
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