GRENSVERLEGGEND
ONDERNEMEN
Zeelandhallen, Goes

VLAAMS
PAVILJOEN

DEELNAME VLAAMS PAVILJOEN
Contacta.nl is dé zakelijke netwerkbeurs van Zuid-West Nederland.
Zet er uw producten en diensten in de kijker via de groepsstand
"Vlaams Paviljoen".

BOOS
T
UW EX
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Zeeland ontwikkelt zich tot een zeer goed bereikbare provincie. Mijlpalen als de Westerscheldetunnel,
de Sluiskiltunnel en verdere ontsluiting van de regio, bieden tal van commerciële opportuniteiten om
klanten te werven en uw activiteit een boost te geven.
Wat: een speciaal ontworpen en ingericht paviljoen op een centrale ruimte op het beursterrein
waar uw bedrijf zich kan presenteren met eigen standbouw of via een instapklare stand.
Doelsector: Alle sectoren zijn vertegenwoordigd
Doelmarkt: Zuidwest-Nederland
Wanneer:
Dinsdag – 6/11
Woensdag – 7/11
Donderdag – 8/11

16u-22u
14u-22u
14u-22u

Waar:
Zeelandhallen
Nobelweg 6
4462 GK Goes
NEDERLAND

Vlot be
reikb
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Vlaand
eren!

Wie kan deelnemen:
Vestigingen van bedrijven en organisaties in het Vlaams Gewest.
Organisatie:
IJV-IFAS coördineert en faciliteert samen met LMG de praktische organisatie en
opbouw van de groepsstand.
Vanuit Vlaanderen:
IJV–IFAS vzw

www.contacta.nl

Vanuit Nederland
LMG

SINCE 1946

www.ijv-ifas.be

www.contacta.nl

Beiden hebben expertise bij de organisatie van innovatieve
beurspresentaties en genieten op dit punt een internationale reputatie.
SINCE 1946

WAAROM DEELNEMEN?
Aanbod:
à

Contacta.nl is inmiddels toe aan zijn 32ste editie -en is een vaste waarde
in Zeeland. De beurs ontvangt op een ruimte van 15.000 m2 zo'n
25.500 professionele bezoekers, uit diverse sectoren en industrieën.
Contacta.nl is er voor kleine en grote bedrijven.
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Contacta.nl en het Vlaams Paviljoen richten zich tijdens de editie 2018 vooral op
interactie en participatie van zowel bezoekers als exposerende bedrijven.

Hal 2 - Westerscheldehal

Begeleiding en coördinatie door een deskundige
Vlaamse organisatie
Een gemeenschappelijke lounge en catering
Advies en ondersteuning tijdens de beurs
Een geanimeerd beursgebeuren
Veel publiciteit en een interactieve communicatie
Onbeperkt aantal uitnodigingen voor uw zakenrelaties
Gratis beurstraining op locatie bij Rabobank

Hal 3 - Oosterscheldehal

Prijzen:

7-8-9 NOVEMBER 2017

Eigen standbouw

Hal 1 - Noordzeehal

uw bedrijf huurt een kale oppervlakte
Vlaams
Paviljoen
i

ENTREE
Noordzeehal
Bevelanden Plein
Walcheren Plein
BCK Plein
Individueel

Westerscheldehal
Zeeuws-Vlaanderen Paviljoen
Bouw & Techniek Plein
Schouwen-Duiveland Plein
Individueel

Oosterscheldehal
Brabant Plein
Vlaams Paviljoen
Innovatie Plein
Contacta Arena
Contacta College
Individueel

Plattegrond Contacta.nl, Zeelandhallen, Goes

15.000m² beursoppervlakte dynamisch verdeeld over 3 hallen.

€ 95 per m2

Instapklare stand*
per 6m² (3x2m)

€ 1.450

per 8m² (4x2m)

€ 1.950

*De prijzen zijn inclusief: de standhuur,
standbouw, elektriciteit, verlichting,
1 parkingkaart, wifi voor online
zoekwerk, naambord, vloerbedekking.

combinatie van
minimaal 2
oppervlakte modules
(6m² en/of 8m²)
= -10% korting

Voornoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Vlaamse kmo’s kunnen voor deze actie € 2.500 subsidie
aanvragen bij Flanders Investment & Trade.

NOG VRAGEN
OF DEELNEMEN?
Peter Maurissen
Account manager
E: Peter@ijv-ifas.be
T: +32 (0)9 241 55 00
Kirsten Karlsson
Projectcoördinatie
E: kirsten@ijv-ifas.be
T: +32 (0)9 241 55 00
IJV-IFAS vzw
beursorganisator sinds 1946
Familie Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent

www.contacta.nl

