Datum:
Georganiseerd door:
Gastbedrijf:
Verwacht aantal bezoekers:
Website:

Donderdag 8 november 2018
Vakblad Houtwereld
De Groot Bewerkingsmachines in Rosmalen (NB)
400-450 professionals uit handel, import, industrie, toepassing etc.
www.houtwereldpraktijkdag.nl

Thema’s:
Uitdagingen op de hout- en bouwmarkt, productie-automatisering en technologie.
Het vakblad Houtwereld organiseert dit jaar de 7e editie van de Houtwereld Praktijkdag: hét
kennis- en netwerkevent voor de houtsector. Op het programma staan interessante sprekers,
live demonstraties, een aantal workshops/seminars, dertig stands boordevol nieuws, meerdere
netwerkmomenten, live entertainment, een lunch en een uitgebreide, gezellige Houtborrel.
Standruimte op de Bedrijvenmarkt
U kunt zich presenteren op onze Bedrijvenmarkt. Wij bieden twee interessante deelnamepakketten.
Basispakket - 18 plaatsen beschikbaar (standkeuze middels de welbekende ‘Standhouders
Run’)






Gratis toegang voor 2 personen tot het gehele evenement (volledig verzorgd). Komt u alleen,
dan heeft u het recht om de tweede deelnamekaart aan een klant of relatie te geven; restitutie
van de waarde van de tweede deelnamekaart is niet mogelijk
Een rechthoekige standtafel van 200 cm bij 80 cm. Achter is 2 meter (diep) vrije ruimte en
links en rechts 1 meter loopruimte. Wilt u zelf de standruimte inrichten, dan heeft u 300 cm
breed en 300 cm diep ter beschikking. Er is elektriciteit op uw stand
Plaatsing van uw bericht (max. 60 lettertekens) in 1 eventmailing voorafgaand aan het event
Plaatsing van uw bedrijfslogo op de eventsite
Kosten van het Basispakket: € 895,00 (excl. BTW)

VIP-pakket – 12 plaatsen beschikbaar (standkeuze middels de welbekende ‘Standhouders
Run’)










Een A-positie (toppositie) van uw stand bij het Horecaplein op het event
Gratis toegang voor 2 personen tot het gehele evenement (volledig verzorgd). Komt u alleen,
dan heeft u het recht om de tweede deelnamekaart aan een klant of relatie te geven; restitutie
van de waarde van de tweede deelnamekaart is niet mogelijk
20% korting op overige deelnamekaarten (maximum aantal: 10 stuks)
Een instapklare luxe standkraam van minimaal 200 cm bij 80 cm. Achter is 2 meter (diep) vrije
ruimte ter beschikking; links en rechts 1 meter loopruimte. Wilt u zelf de standruimte inrichten,
dan heeft u 300 cm breed en 300 cm diep ter beschikking. Er is elektriciteit op de stand
Plaatsing van een 1/1 FC advertentie in Houtwereld nr. 17 die op 9 november 2018 verschijnt
en aan alle bezoekers van de Praktijkdag wordt verstrekt
Plaatsing van uw bericht (max. 60 lettertekens) in 1 eventmailing voorafgaand aan het event
Plaatsing van uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op de website www.houtwereldpraktijkdag.nl,
in e-mailnieuwsbrieven, mailings, artikelen in Houtwereld, social media en persberichten
U kunt compacte bedrijfsinformatie (of een item) aanleveren voor de Woody Bag, die de
bezoekers na afloop krijgen uitgereikt
Kosten van het VIP-pakket: € 1.995,00 (excl. BTW)

Wij verwelkomen u graag op onze Bedrijvenmarkt, zodat we samen kunnen delen in het succes
van de Houtwereld Praktijkdag 2018! Heeft u interesse? Voor aanmelden en meer informatie
kunt u mailen of bellen naar:
Lot Vermeer, 088-66440621 of via l.vermeer@archermedia.nl

