DEELNAMEFORMULIER

WOENSDAG 16 EN DONDERDAG 17 MEI
10.00 – 17.00 UUR IN AHOY

Ondergetekende (firmanaam)
Adresgegevens

Postcode/Plaats

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Stand nummer

Verklaart onder de bepalingen, omschreven in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ voor de hierna genoemde expositie, alsmede in het
daarbij behorende ‘Reglement voor Exposanten’ deel te nemen aan 010 Area.Live, dat 16 en 17 MEI 2018 in Rotterdam Ahoy zal
worden georganiseerd.
Maak hieronder uw keuze door het aanvinken van de door uw gewenste grootte en type stand:
KAAL

WAND

STANDAARD

UNIT

CUS
TOM
VISU
AL

€110,- / m2
Aantal m2

97x125 cm

3x3

€995,-

6 m2

€995,-

4x3

€1330,-

2

8m

€1315,-

5x3

€1650,-

9 m2

€1395,-

6x3

€1890,-

12 m2

€1825,-

7x3

€2100,-

15 m2

€2250,-

4 m2

€640,-

10% van het deelnametarief retour als 10 eindklanten die met jouw partnercode zijn ingeschreven en 010 Area Live hebben bezocht.
Exclusief:
Standbouw en voorzieningen en
exclusief kosten voor elektra

Inclusief:
Achterwand met visual, verlichting
en lunch

- inclusief lunch

- exclusief stroomaansluiting en elektra

Inclusief:
Lunch, stand wanden (wit), frieslijst
met naambord (wit), verlichting (1 spot
per 4m2), elektra incl. verbruik (tot
1kW), 1 contactdoos en tapijt

Inclusief:
Lunch – wand met visual (97x125)
welke uitgelicht wordt, schappen tafel
met 2 krukken en tapijt

Verplichte Mediabijdrage €85,- :
Vermelding in de beurscatalogus: NAW, full colour logo en bedrijfsomschrijving & online exposure op www.010Area.Live

Deelnemingsvoorwaarden: deze kunt u terug vinden op www.010Area.Live/deelnemen
Betaling stand huur:
De definitieve toewijzingsnota wordt verstuurd vanaf 2 januari 2018. Betaling binnen 30 dagen na datering van de definitieve
toewijzingsnota.
Bij inschrijving binnen 30 dagen voor de eerste opbouwdag van de expositie dient het verschuldigde bedrag gelijktijdig met
de indiening van de inschrijving doch ten laatste voor de eerste opbouwdag volledig te zijn voldaan.

Plaats en datum
Getekend door

Handtekening
(m/v)
ORGANISATIE: HET PORTAAL UITGEVERS
+31 (0)75-6475747, TRAFFIC@HETPORTAAL.COM

