25-26-27 FEB 2017 Expo Roeselare

NIEUW OP
HET SALON
GROEPSSTAND

Op het Salon voor land-en tuinbouw bieden we in 2017 een nieuw
concept aan. 6 bedrijven hebben de mogelijkheid om één grote
beursstand samen te huren.
Het concept is simpel, bundel de krachten met vijf andere collega’s en de beursorganisatie
doet de rest, van opbouw stand tot huur van tafels en stoelen.

Waarom kiezen voor
een groepsstand?
- All-in pakket inclusief huur grond
- Standenbouw en meubilair
inclusief, snel en gemakkelijk,
zonder zorgen naar de beurs
- Grotere visibiliteit op de beurs
(8 grote banners aan grote
trusconstructie)
- Geniet van elkaars netwerk
(vergroot de crossselling)
- *Geniet van een voordeelprijs

Contacteer het beurssecretariaat voor advies:

-

Betaal slechts

-

per exposant all-in*

-

€2400

Op zoek naar een
kleinere groepsstand?

De groepsstand heeft volgende
zaken inclusief:
huur grond (160 m2)
Beursstand van 20 x 8 m
prolyte kader 20 m x 8 m op 6 kolommen h 4 m
tapijt (kleur naar keuze volgens onze nieuwe
stalenkaart)
2 barelementen 5,5 m (met opening ertussen) incl. 4 koelkasten
6 infobalie Mira (afm. 1 m x h 1,10 m x d 68 cm)
8 banners op de hoeken (afm. 1 m x h 3.5 m)
hierop komen de logo’s van de exposanten
20 Mig spots
14 barstoelen
6 tafels
24 stoelen
reclame-inlassing in catalogus

WELL Communications bvba - Guido Gezellelaan 18, 8800 Roeselare
T +32 (0)51 250 600 - F +32 (0)51 250 705 - E info@landentuinbouwsalon.com
www.facebook.com/landentuinbouwsalon

www.twitter.com/HetSalon

www.landentuinbouwsalon.com

07
Firma

Contactpersoon

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Mede-standhouders

07 Deelnemingsformulier groepsstand
Ondergetekende wenst deel te nemen met een groepsstand voor 6 exposanten tijdens Het Salon voor land & tuinbouw,
van zaterdag 25 februari 2017 t.e.m. maandag 27 februari 2017 in Expo Roeselare:

Prijs = 2400 euro per exposant all-in (excl. btw)
- huur grond (160 m2)
- Beursstand van 20 x 8 m
- prolyte kader 20 m x 8 m
op 6 kolommen h 4 m
- tapijt (kleur naar keuze
volgens onze nieuwe
stalenkaart)
- 2 barelementen 5,5 m
(met opening ertussen) incl 4 koelkasten

- 6 infobalie Mira afm. 1 m x
h 1,10 m x d 68 cm
- 8 banners op de hoeken
afm. 1 m x h 3.5 m
- 20 Mig spots
- 14 barstoelen
- 6 tafels
- 24 stoelen
- reclame-inlassing (1/3 pag.) in catalogus
- dossierrecht t.w.v. €150

De zes standhouders dienen elk dit formulier in te vullen, ter vollediging van de gegevens, alsook formulier 1 (deelnemingsformulier). Het is verplicht om
met 6 exposanten (niet meer, niet minder) deel te nemen. Vanaf minder exposanten (bedrijven) maakt de beursorganisatie een aangepast voorstel op. Elke
exposant dient factuur van 2400 euro te betalen. Het totaalbudget is 14400 euro voor de stand hierboven omschreven. Dit concept is niet cumuleerbaar
met andere acties. Indien uitbreidingen gewenst worden, zal de prijs herbekeken worden (zie formulier 6). Het logo moet in hoge resolutie doorgestuurd
worden naar het beurssecretariaat.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het beursreglement en de deelnemingsvoorwaarden.
Opgemaakt te
......................................................................................................

Handtekening
.........................................................................................................

Datum
......................................................................................................

Gelieve dit formulier, vóór 1 december 2016, volledig in te vullen en met handtekening te faxen naar +32 (0)51 250 705 of
op te sturen naar het beurssecretariaat: Well Communications bvba, Guido Gezellelaan 18, 8800 Roeselare, België.

www.landentuinbouwsalon.com

