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Belangrijke informatie
←Terug naar index
Hoogte hal
De vrije hoogte in de hal is 11 meter. Bij twijfel vragen wij u contact met ons op te nemen. De
transportdeuren zijn 5,6 x 5,6 m.
←Terug naar index
Hoogte bouwen
De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop
mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.
←Terug naar index
Plakken op standwand/behang
(voor turnkey en units)
Wilt u uw gehuurde standwanden beplakken? Zorg er dan voor dat u (sticker)materiaal gebruikt dat
makkelijk verwijderbaar is. Achtergebleven (lijm)resten op de standwand als ook beschadigingen aan
de wanden worden namelijk doorberekend aan de standhouder.
←Terug naar index
Technische putten
Ten behoeve van de stroom- en/of watervoorziening van de stands, bevinden zich in de hal
verschillende technische putten in de vloer.
Indien er zich een technische put in uw stand bevindt, staat dit vermeld op uw opdrachtbevestiging
en/of uw plattegrond. Uit de technische put komt de stroom- en/of watervoorziening voor uw stand
en eventueel omliggende stands. De technische put dient vrij bereikbaar te blijven voor het geval
bijvoorbeeld de stroom uitvalt.

Catering
←Terug naar index
Catering
De lunch voor u en uw standbemanning wordt u tijdens de beurs aangeboden door de organisatie. U
hoeft niets te doen, catering komt langs bij u. Drankjes kunt u verkrijgen in de 010Lounge, alwaar
deze ook genuttigd dienen te worden.
Let wel op! Lunch en drankjes in de 010Lounge zijn enkel verkrijgbaar op vertoon van de
exposantenpas.
Wilt u verfrissing op de stand? Vraag dan standcatering aan via dit formulier.
←Terug naar index
Sampling en/of standcatering
Voornemens om zelf sampling en/of standcatering te doen tijdens de beurs? Vraag dan vooraf
toestemming bij ons (traffic@hetportaal.com / +31 (0)75-6475747).

Exposantenhandboek
←Terug naar index
Exposantenpassen
Om exposantenpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons partner systeem
N200. Via dit systeem (button ‘Personeel’) vraagt u exposantenpassen en opbouwpassen aan.

Op vertoon van de exposantenpas krijgt u de lunch aangeboden op uw stand. Afhankelijk van het
aantal afgenomen m2 kunt u een maximaal aantal personen invoeren in het partner systeem. Meer
exposantenpassen nodig? Dit is mogelijk tegen een cateringvergoeding. Neem voor meer informatie
contact op met traffic@hetportaal.com.
←Terug naar index
Handboek voor exposanten
In het handboek vult u alle gegevens in die wij van u nodig hebben om uw deelname en de
communicatie rondom uw deelname tot in de puntjes voor u te kunnen verzorgen. U ontvangt
separaat van ons een mail m.b.t. het handboek en de login gegevens. Zie ook 010area.portaalbase.nl.
←Terug naar index
Opbouwpassen
Op verzoek dienen aanwezigen tijdens de opbouw en demontage een exposantenpas of opbouwpas
te kunnen overleggen.
De opbouwpassen zijn van belang voor:
 Externe standbouw
 Mensen die alleen tijdens de opbouw en/of demontage aanwezig zijn
(en dus geen exposantenpassen ontvangen).

Om opbouwpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons
partner systeem N200. Via dit systeem (button ‘Personeel) vraagt u exposantenpassen en
opbouwpassen aan.
←Terug naar index
Reglement 010Area.live
De bepalingen waaronder aan de vakbeurs ‘010Area.live’ (hierna te noemen; de expositie) kan
worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de deelnemingsvoorwaarden, alsmede in het “Reglement
voor Exposanten” voor deelneming van de door Het Portaal Uitgevers B.V. georganiseerde beurzen
en tentoonstellingen. Een exemplaar van het Reglement 010Area.live kunt u downloaden in het
handboek onder het kopje ‘Contact / Help’.

Exposure
←Terug naar index
Flyeren
Wilt u flyeren tijdens de beurs? Vraag hierover vooraf toestemming. Flyeren is niet altijd en niet
overal toegestaan.
←Terug naar index
Muziek
Wilt u geluid of muziek afspelen tijdens de beurs? Dit is toegestaan op uw eigen stand, mits uw buren
er geen hinder van ondervinden. Heeft u andere ideeën? Neem dan contact met ons op.
←Terug naar index
Reclame (buiten de hal)
Marvin Smart biedt verschillende mogelijkheden om u op een creatieve manier te onderscheiden
tijdens de beurs. Voor informatie omtrent promotionele aankleding en signing, zie
www.marvinsmart.nl. U dient ons tevens om toestemming te vragen.
←Terug naar index
Rigging / ophangpunten (in de hal)
Indien u boven uw stand verlichting, panelen of eyecatchers wilt ophangen, zult u gebruik moeten
maken van ophangdraden (tuidraden). Bestel tijdig via dit formulier (houdt hierbij rekening met de
‘late order charge’).
←Terug naar index
Sampling (producten)
Wilt u een product uitdelen tijdens de beurs? Vraag hierover vooraf toestemming. Het uitdelen van
producten is niet altijd en niet overal toegestaan.
←Terug naar index
Uitnodigen (uw relaties VIP)
Maak uw eigen relaties VIP. Als VIP maakt uw relatie gebruik van gratis garderobe in de hal, snelle
entree via VIP doorgang en gratis drankjes in de 010Lounge. U ontvangt van ons een activatielink van
ons partner systeem N200. Via dit systeem nodigt u uw relaties uit als uw VIP gast.

Laden/lossen en verzenden
←Terug naar index
Goederen leveren / logistiek
Grote pakketten en/of pallets met goederen ten behoeve van uw stand kunnen aangeboden worden
bij logistiek bedrijf CEVA Logistics. Neem hiervoor (alvorens te versturen) eerst contact op met
CEVA Logistics: www.cevalogistics.com.
←Terug naar index
Laden en lossen (aanvoerroutes)
Voor het laden en lossen van goederen ten behoeve van uw stand volgt u rondom Rotterdam
Ahoy de borden richting P4. Zie ook deze routekaart. Tijdens opbouw en demontage kun je
deze parkeervoucher gebruiken.
←Terug naar index
Pakketten
Kleine pakketten tot 25 kilo welke per post of koerier verstuurd worden, kunnen naar het
onderstaande adres gestuurd worden:

Rotterdam Ahoy - Post & Repro
Projectmanager Sharon Roest
010Area.live / naam Exposant
Hal- en standnummer Exposant
Let op: Zorg dat u duidelijk 010Area.live, uw bedrijfsnaam en de naam van de projectmanager
vermeld. Zonder deze gegevens kan de portier uw pakket niet aannemen.
Ahoy neemt geen grote pakketten en/of goederen aan.
Pakketten voor 010Area.live mogen enkel bezorgd worden tussen 11 mei en 15 mei 2018.

Locatie, tijden en parkeren
←Terug naar index
010Area Borrel
Aansluitend aan de beurs is er op woensdag 16 mei de 010Area Borrel. U bent van harte uitgenodigd
om mee te genieten van een hapje en drankje.

Data en openingstijden beurs
De beurs is geopend voor bezoekers op:
Woensdag 16 mei 2018
10.00-17.00 (aansluitend borrel)
Donderdag 17 mei 2018
10.00-17.00

←Terug naar index

←Terug naar index
Laden en lossen (aanvoerroutes)
Voor het laden en lossen van goederen ten behoeve van uw stand volgt u rondom Rotterdam Ahoy
de borden richting P4. Zie ook deze routekaart. Tijdens opbouw en demontage kun je
deze parkeervoucher gebruiken.
←Terug naar index
Locatie
010Area.live bevindt zich in Rotterdam Ahoy, Hal 1. Hal 1 bevindt zich op de begane grond van
Rotterdam Ahoy. Adres: Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam.

Parkeerkaarten

←Terug naar index

Parkeerkaarten kunt u bestellen via www.ahoy.nl/over-ons/vervoer-en-route.

←Terug naar index
Parkeren
U kunt het dichtst bij de hal parkeren op P1. Wil u laden en lossen? Dit kan achter hal 1 op P4. Tijdens
opbouw en demontage kun je deze parkeervoucher gebruiken.

Meubilair en inrichting
←Terug naar index
Display materialen
Display materialen of (extra) meubilair kunt u via het handboek bij ons bestellen. Kijk voor het hele
overzicht op www.ebgverhuur.nl en maak uw wensen aan ons kenbaar. Wij zorgen er dan voor dat
de materialen tijdig op uw stand worden afgeleverd.

Meubilair aanwezig in stand
Bij huur van een ‘Turnkey stand’ – geen meubilair
Bij huur van een ‘UNIT’ – schappentafel met 2 krukken
Bij huur van ‘Vrije (eigen) standbouw’ – geen meubilair
Bij huur van een ‘WAND stand’ – geen meubilair

←Terug naar index

Zie uw standbevestiging voor de volledige inhoud van uw stand of counter/unit en gemaakte
afspraken.
←Terug naar index
Meubilair (extra) aanvragen
Display materialen of (extra) meubilair kunt u via het handboek bij ons bestellen. Kijk voor het hele
overzicht op www.ebgverhuur.nl en maak uw wensen aan ons kenbaar. Wij zorgen er dan voor dat
de materialen tijdig op uw stand worden afgeleverd.
←Terug naar index
Ophangen van objecten aan de stand
Wilt u iets ophangen in uw stand? Dit kan door middel van haken, die over de wand van uw stand
gehangen kunnen worden. Bij de organisatie in de hal zijn een beperkt aantal haakjes in verschillende
formaten aanwezig, die geleend kunnen worden.

Let op: dat schade of achtergebleven lijmresten aan de stand(wanden) op systeembouw
doorberekend worden aan de standhouder. Boren, timmeren of op andere wijze beschadigen van de
(stand)wanden, is om deze reden niet toegestaan.
←Terug naar index
Plakken op standwand (voor turnkey en units)
Wilt u uw gehuurde standwanden beplakken? Zorg er dan voor dat u (sticker)materiaal gebruikt dat
makkelijk verwijderbaar is. Achtergebleven (lijm)resten op de standwand als ook beschadigingen aan
de wanden worden namelijk doorberekend aan de standhouder.
←Terug naar index
Technische putten
Ten behoeve van de stroom- en/of watervoorziening van de stands, bevinden zich in de hal
verschillende technische putten in de vloer.
Indien er zich een technische put in uw stand bevindt, staat dit vermeld in uw opdrachtbevestiging
en/of op uw plattegrond. Uit de technische put komt de stroom- en/of watervoorziening voor uw
stand en eventueel omliggende stands. De technische put dient vrij bereikbaar te blijven voor het
geval bijvoorbeeld de stroom uitvalt.
←Terug naar index
Wandpanelen (alleen voor standaard standbouw ofwel turnkey)
Turnkey stands (standaard standbouw) bestaan uit wandpanelen. Één enkel wandpaneel heeft de
volgende afmetingen: 1000 mm x 2500 mm (b x h). De zichtmaten (plakmaten) van één enkele
wandpaneel zijn echter: 970 mm x 2300 mm (b x h).

Opbouw en demontage
←Terug naar index
Demontage
Vrije (eigen) standbouw:
Rotterdam Ahoy is opengesteld voor demontage van stands op donderdag 17 mei vanaf 17.00 tot
23.30 uur en/of vrijdag 18 mei vanaf 9.00 tot 16.00 uur. Demontage buiten deze tijden is niet
toegestaan.
Let op! Materialen/items die via de organisatie en/of standbouwer zijn besteld, dienen woensdag na
afloop van de beurs direct schoon te worden opgeleverd.

UNITS, Turnkey (standaard standbouw) en WAND stands:
De afvoer van goederen dient te geschieden op donderdag 17 mei vanaf 17.00 tot 20.00 uur.
Demontage buiten deze tijden graag in overleg met de organisatie.
Let op! U kunt spullen laten staan om de volgende dag tot uiterlijk 16.00 uur nog op te (laten) halen.
Hou er echter wel rekening mee dat de stands reeds worden afgebroken direct na afloop van de
beurs. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van spullen.
Hou er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd standafval en,
voor de standaard systeempanelen, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. alsmede
beschadigingen worden doorberekend aan de exposant.
←Terug naar index
Exposantenpassen
Om exposantenpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons partner systeem
N200. Via dit systeem (button ‘Personeel) vraagt u exposantenpassen en opbouwpassen aan.

Op vertoon van de exposantenpas krijgt u de lunch aangeboden op uw stand. Afhankelijk van het
aantal afgenomen m2 kunt u een maximaal aantal personen invoeren in het partner systeem. Meer
exposantenpassen nodig? Dit is mogelijk tegen een cateringvergoeding. Neem voor meer informatie
contact op met traffic@hetportaal.com.
←Terug naar index
Hoogte hal
De vrije hoogte in de hal is 11 meter. Bij twijfel vragen wij u contact met ons op te nemen. De
transportdeuren zijn 5,6 x 5,6 m.
←Terug naar index
Hoogte bouwen
De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop
mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.

←Terug naar index
Opbouw
UNITS, Turnkey (standaard standbouw) en WAND stands:
Rotterdam Ahoy is opengesteld voor het inrichten van de stands op dinsdag 15 mei;
8.00 – 22.00 uur.

Hou er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd standafval en,
voor de standaard systeempanelen, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. alsmede
beschadigingen worden doorberekend aan de exposant.
Vrije (eigen) standbouw:
Rotterdam Ahoy is opengesteld voor het opbouwen en inrichten van stands op maandag
14 mei; 12.00 uur – 22.00 uur en dinsdag 15 mei; 8.00 – 22.00 uur.
←Terug naar index
Opbouwpassen
Op verzoek dienen aanwezigen tijdens de opbouw en demontage een exposantenpas of opbouwpas
te kunnen overleggen.
De opbouwpassen zijn van belang voor:
 Externe standbouw
 Mensen die alleen tijdens de opbouw en/of demontage aanwezig zijn
(en dus geen exposantenpassen ontvangen).

Om opbouwpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons
partner systeem N200. Via dit systeem (button ‘Personeel) vraagt u exposantenpassen en
opbouwpassen aan.

Stands
←Terug naar index
UNIT
Uw unit is inclusief schappen tafel met 2 krukken, vloerbedekking (groene tapijttegels) en lunch.
Heeft u een unit afgenomen, denk er dan aan uw visual aan te leveren voor op de wand (formaat
97x125 – vraag om de specificaties).
←Terug naar index
Turnkey (standaard) standruimte
Heeft u een turkey standruimte afgenomen, dan is dat inclusief lunch, wandpanelen (wit), frieslijst
met naambord, verlichting (1 spot per 4m2), elektra inclusief verbruikt (tot 1kW), 1 contactdoos en
vloerbedekking (antraciet).

Frieslijst / Standvermelding (alleen voor standaard standbouw ofwel turnkey)
Boven de stand komt uw naamsvermelding te staan. Uw tekst mag uit maximaal 20 tekens bestaan,
dit is inclusief spaties. U kunt uw gewenste naam invullen in het formulier “standvermelding” op
010area.portaalbase.nl.
Wilt u een naamsvermelding van meer dan 20 tekens? Dit is mogelijk tegen meerprijs.
Hoogte bouwen
De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop
mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.
←Terug naar index
Vrije (eigen) standbouw
Tenzij anders afgesproken, betreft vrije standbouw alleen huur van de grondoppervlakte. Zaken als
elektriciteit, vloerbedekking etc. dienen zelf geregeld te worden.

Let op: u bent verplicht gebruik te maken van eigen stand wanden (stand afscheiding, die er, indien
zichtbaar, ook aan de zijde van de omliggende stands netjes afgewerkt uit moet zien) en om uw
stand voldoende te verlichten. Tevens verzoeken wij u ter controle om uw standtekening.
Deadline 13 april. Zie ook “Hoogte bouwen”.
Hoogte hal
De vrije hoogte in de hal is 11 meter. Bij twijfel vragen wij u contact met ons op te nemen. De
transportdeuren zijn 5,6 x 5,6 m.
Hoogte bouwen
De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop
mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.
←Terug naar index
WAND (speciaal gehuurde stand)
Uw stand is inclusief achterwand met visual, verlichting (1 spot per 4m2) en lunch. Heeft u een wand
stand afgenomen, denk er dan aan uw visual aan te leveren voor op de wand (vraag om de
specificaties).

(technische) Voorzieningen
←Terug naar index
Afval
Houd er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd
standafval en, voor de (systeem) standbouw, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d.
op de systeemstandbouw alsmede beschadigingen aan de stand worden doorberekend
aan de exposant.
U kunt uw inzamelmiddelen voor het afval bestellen via dit formulier.
←Terug naar index
Audiovisuele voorzieningen
Heeft u audiovisuele faciliteiten nodig, zoals (plasma)schermen, beamer, projectie etc.? Wij
verwijzen u hiervoor naar www.acsaudiovisual.com.
←Terug naar index
Beveiliging
Heeft u waardevolle spullen in de stand? In dit geval is wellicht een beveiliger of toezichthouder
noodzakelijk voor de momenten dat u zelf niet in de stand aanwezig bent. Via Ahoy Security kunt u
uw beveiliging inhuren. U kunt beveiliging aanvragen via dit formulier.

Computerverhuur
Kijk op www.ahoymultimedia.nl om uw tijdelijke ICT-oplossingen in te huren.

←Terug naar index

←Terug naar index
Elektriciteit
Bij de turnkey standruimte is een elektra aansluiting (contactdoos, bestaande uit 3 stopcontacten)
inclusief verbruik (tot 1kW) in de prijs inbegrepen. Heeft u meer dan 1kW nodig, heeft u vrije
standbouw, een unit of een ‘wand’-stand? Bestel tijdig via dit formulier (houdt hierbij
rekening met de ‘late order charge’).

←Terug naar index
Gasflessen
Wanneer u gebruik maakt van gasflessen op uw stand dient u dit vooraf aan te melden. Voorraden
dienen te worden opgeslagen in een speciale gasopslag buiten, waar de flessen verzegeld mogen
worden gestald.
←Terug naar index
Hostesses
Voor enthousiaste hosts en hostesses met verstand van zaken bent u bij Cum Laude Events aan het
juiste adres. Kijk op www.cle.nu voor meer informatie.
←Terug naar index
Impregneren
Op last van de brandweer dient brandbaar materiaal (zoals doek, strobalen, etc.) geïmpregneerd
te zijn.
←Terug naar index
Internet & Telecom
Voor al uw ICT wensen, kunt u terecht bij Ahoy ICT/Multimedia. Er is standaard geen wifi
in de hal beschikbaar. Bestel wifi en andere ICT benodigdheden via dit formulier.

←Terug naar index
Rigging / ophangpunten (in de hal)
Indien u boven uw stand verlichting, panelen of eyecatchers wilt ophangen, zult u gebruik moeten
maken van ophangdraden (tuidraden). Van der Veen kan dit voor u verzorgen. Bestel tijdig via dit
formulier (houdt hierbij rekening met de ‘late order charge’).

←Terug naar index
Standschoonmaak
Ahoy kan u van dienst zijn bij een schone en verzorgde stand. U kunt uw standschoonmaak bestellen
via dit formulier. Heeft u alleen even een stofzuiger nodig? Deze kunt u lenen in bij de organisatie in
de hal.
←Terug naar index
Tapijt
De turnkey stands (standaard standbouw) zijn voorzien van antraciet vloertegels. De units hebben
groene vloertegels. Heeft u vrije standbouw? Uw tapijttegels kunt u bestellen via www.ebgverhuur.nl
onder de rubriek “tapijt”.
←Terug naar index
Technische putten
Ten behoeve van de stroom- en/of watervoorziening van de stands, bevinden zich in de hal
verschillende technische putten in de vloer.
Indien er zich een technische put in uw stand bevindt, staat dit vermeld op uw opdrachtbevestiging
en/of uw plattegrond. Uit de technische put komt de stroom- en/of watervoorziening voor uw stand
en eventueel omliggende stands. De technische put dient vrij bereikbaar te blijven voor het geval
bijvoorbeeld de stroom uitvalt.
←Terug naar index
Verlichting
In standaard standbouw ofwel de turnkey stand zit per 4m2, 1 spot. Verlichting is standaard
geplaatst. U kunt de diverse spots zelf stellen / richten.

De units in de specialistenstraat hebben een uitgelichte visual.
Extra verlichting kunt u via de organisatie aanvragen. Aan verplaatsen zijn kosten verbonden. Het is
niet toegestaan zelfstandig te verplaatsen.
Heeft u vrije standruimte afgenomen? Zie voor de mogelijkheden www.vanderveen-ee.nl.
←Terug naar index
Water
Maakt u gebruik van een vaatwasmachine etc., dan dient u hiervoor per apparaat een
wateraansluiting te bestellen. Het realiseren van een wateraansluiting is afhankelijk van de
technische goten in de vloeren van de hallen. Indien u niet op een technisch geschikte locatie staat,
kunnen wij niet garanderen dat een wateraansluiting kan worden gerealiseerd.

Bestel uw water benodigdheden tijdig via Van der Laan. Dit kan tot 2 weken voor aanvang van de
opbouw. Hierna kan een toeslag worden berekent en kunnen bestellingen niet meer gegarandeerd
worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vragen?
Staat uw vraag hier niet bij?
Neem contact op met het projectmanagement:
T +31 (0)75-6475747
E traffic@hetportaal.com

←Terug naar index

