GEVEL Toplocatiepakket
Met het GEVEL Toplocatiepakket beschikt u over een fraai
vormgegeven stand op een uitstekende locatie. Voor de stand
staat een sokkel waarop u uw noviteit of innovatie kunt tonen.
Het pakket is inclusief catering, internet en parkeerkaarten.
Het GEVEL Toplocatiepakket is beschikbaar op een beperkt
aantal, aantrekkelijke zichtlocaties. Deze zijn aangegeven op de
plattegrond. Naast units van 15 m² in een hoek- of rijconfiguratie
zijn er enkele eilandstands van 36 m² beschikbaar.
Samenstelling van het Toplocatiepakket
 Witgeschilderde houten wanden, achterwand 3,5 meter hoog
en zijwand 2,5 meter hoog
 Zijwand met uw bedrijfsnaam
 Plafond met wit doek, verlicht met spots
 Vloerbedekking antraciet met gekleurde tapijtstrook
doorlopend onder de sokkel
 Elektra-aansluiting met wandcontactdoos, inclusief verbruik
tijdens de beurs
 Afsluitbare berging 1 m²
 Meubilair: u heeft de keuze uit
 Meubelset witte statafel met 4 bijpassende krukken
 Meubelset lage witte tafel met 4 bijpassende stoelen
 Geen meubelset; u neemt uw eigen meubilair mee
 Optioneel baliemeubel
 Sokkel voor uw stand om uw product of innovatie te
presenteren. Afmeting sokkel 2,0 x 1,0 x 0,7 m (bxdxh)
 Bij de 15 m² units hangt boven de sokkels een doorlopende
truss in witte hoes, van binnenuit verlicht door blauw led. Aan
de truss hangt een breedstraler om uw sokkel uit te lichten
 De toepassing van truss en verlichting in het
Toplocatiepakket met 36 m² unit is afwijkend. Zie hiervoor de
visual
 Dagelijkse standschoonmaak
 2 parkeerkaarten voor de gehele beursperiode
 Wi-Fi
 Cateringpakket bestaande uit ‘s morgens en ‘s middags koffie
en thee, dagelijkse lunch voor 2 personen, 4
consumptiebonnen per dag, op donderdag voor 2 personen
exposantenbuffet
 Deelnamepakket Basis inclusief Leadscanner App
 Promotiepakket
 Uw logo op de oriëntatieplattegronden op de beursvloer
 Leaderboard (horizontale banner) op www.gevel-online.nl
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GEVEL All-in pakket
Met het GEVEL All-in pakket heeft u de meeste facilitaire zaken
rondom uw beursdeelname in een keer geregeld. Een verzorgde
stand in houtbouw, aangevuld met catering, internet en
parkeerkaarten.
Samenstelling van het All-in pakket:
- Witgeschilderde houten wanden, achterwand 3,5 m of 2,5
m hoog (afhankelijk van locatie), zijwand 2,5 meter hoog
- Zijwand met uw bedrijfsnaam
- Plafond met wit doek, verlicht met spots
- Vloerbedekking antraciet
- Elektra-aansluiting met wandcontactdoos, inclusief
verbruik tijdens de beurs
- Afsluitbare berging 1 m²
- Meubilair: u heeft de keuze uit
o Meubelset witte statafel met 4 bijpassende
krukken
o Meubelset lage witte tafel met 4 bijpassende
stoelen
o Geen meubelset; u neemt uw eigen meubilair mee
o Optioneel baliemeubel
- Dagelijkse standschoonmaak
- 2 parkeerkaarten voor de gehele beursperiode
- Wi-Fi
- Cateringpakket bestaande uit ‘s morgens en ‘s middags
koffie en thee, dagelijkse lunch voor 2 personen, 4
consumptiebonnen per dag, op donderdag voor 2
personen exposantenbuffet
- Deelnamepakket Basis inclusief Leadscanner App
Let op
Standlocaties met een oppervlak t/m 20 m² worden altijd in
combinatie met een standbouwpakket aangeboden. Voor locaties
vanaf 21 m² bent u vrij om zelf een stand te bouwen of gebruik te
maken van het GEVEL All-in pakket.
Voor standruimte op een A-locatie betaalt u een toeslag van € 15
per m2.
Maximale standgrootte
GEVEL is een gespecialiseerde, compacte beurs. Om een zo
divers mogelijk aanbod te kunnen accommoderen, is het
standoppervlak gemaximeerd op 70 m².
Deelnamepakket Basis
Het Deelnamepakket Basis is verplicht voor elke exposant en
omvat uw inschrijving, toegang tot het Klantenportaal, opname in
Expo Match en gebruik van de Leadscanner App, waarmee u
bezoekers op uw stand registreert.
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