EDITIE 2021

6 - 7 en 8 December 2021
Evenementenhal Gorinchem

De vakbeurs waarin netwerken en kennisoverdracht voorop staat met een
100 % focus op de BENELUX markt

Dé B2B vakbeurs van alle vormen van watersport
De Vakbeurs Watersport is ontstaan als non-profit initiatief om
kennisoverdracht te stimuleren en alle in de watersport actieve bedrijven bij
elkaar te brengen. Een voor groothandels cruciale timing bij de introductie van
nieuwe artikelen voor de aanvang van het seizoen. Een optimaal platform om
ook commercieel het maximale uit het directe klantcontact te realiseren. Waar
de bestaande internationale vakbeurs voornamelijk ten doel heeft als fabrikant
wereldwijde distributie kanalen te ontplooien is deze beurs volledig gericht om
als groothandel, de winkels, werven, bootbouwers, zeilmakers en
service- onderhoudsbedrijven te ontmoeten.
Door het laagdrempelige karakter, optimale bereikbaarheid en slimme
standbouw biedt het de bezoeker en de exposant de mogelijkheid op een
gemakkelijke manier met elkaar in gesprek te komen. Daarnaast creëren we
hierdoor een platform met lage deelnamekosten. Doel voor de komende jaren
is dan ook niet voor niets om de beurs te worden, wat voor iedereen binnen
de watersportbranche hét netwerk en kennismoment van het jaar is, waarbij
geen enkele watersportprofessional mag ontbreken.

Deelnamemogelijkheden
De beursstands zijn voorzien van achterwand brede visual, naamaanduiding exposant,
vloerbedekking, verlichting, wandcontactdozen, een statafel met twee krukken of een lage
statafel met 2 stoelen in dekleur wit. De units kunnen variëren van 8 m² tot 24 m².
Standhouderscatering bevat het volgende: Gedurende de dag onbeperkt koffie, thee,
mineraalwater en frisdranken. Af te halen bij een apart uitgiftepunt op de beursvloer.
Lunch bestaande uit combinatie van 2 broodjes divers belegd, handfruit en een
candybar.
U ontvangt per standhouder per dag een uitrijkaart
In verband met de Corona maatregelen is het aantal standhouders per m2 gemaximaliseerd.

8 m2

1795,- EURO EXCL. BTW
ALL INCLUSIVE

1 persoon als standbemanning

12 m2

2095,- EURO EXCL. BTW
ALL INCLUSIVE

2 personen als standbemanning

24 m2

3795,- EURO EXCL. BTW
ALL INCLUSIVE

4 personen als standbemanning
* eigen standbouw behoord niet tot de mogelijkheden

Uw deelname naar een hoger niveau?
Kom midden in uw doelgroep onder de aandacht?
Uw trainingsdagen of dealermeeting organiseren?
24 m2 standruimte + promopunt
productplacement in nieuwsbrief
geschreven interview
2 seminars per dag
2 uur lang gebruik trainingsruimte
jumbo vermelding logo digitale uitingen gedurende de beurs
3 gesponsorde post op social media
banner in de hal
sponsor highlight voor iedere seminar
exposantenborrel sponsor
jumbo logo in nieuwsbrief en beurskrant
logo op keycord
video interview
24 m2 standruimte
productplacement in nieuwsbrief
geschreven interview
1 seminar per dag
2 uur lang gebruik trainingsruimte
large vermelding logo digitale uitingen gedurende de beurs
2 gesponsorde post op social media
banner in de hal
large logo in nieuwsbrief en beurskrant
logo op keycord
12 m2 standruimte
productplacement in nieuwsbrief
geschreven interview
1 seminar per dag
medium vermelding logo digitale uitingen gedurende de beurs
1 gesponsorde post op social media
medium logo in nieuwsbrief en beurskrant
12 m2 standruimte
1 seminar per dag
small vermelding logo digitale uitingen gedurende de beurs
1 gesponsorde post op social media
small logo in nieuwsbrief en beurskrant

Vragen of inschrijven?
info@vakbeurswatersport
De Vakbeurs Watersport wordt georganiseerd door
“Stichting Vakbeurs Watersport” en is een NON PROFIT
samenwerking tussen On Deck en Raymarine om de
profesionalisering van de watersport branche te optimaliseren.

