BASIC brand BOX

5m breed x 2,5m diep

12,5m²

50 m²

2 of 3 wanden* 2m50 H x 5m B
naamvermelding
tapijt zilver grijs
verlichting op houten fries via 2x rail
van 2m met 4 ledspots zwart 15W
1 multistopcontact
schoonmaak
2 toegangspasjes (bovenop de pasjes
van registratiekost)

2 of 3 wanden* 2m50 H x 5m B
naamvermelding
tapijt zilver grijs
verlichting op houten fries via 4x rail
van 2m met 4 ledspots zwart 15W
3 multistopcontacten
schoonmaak
6 toegangspasjes (bovenop de
pasjes van registratiekost)

2.550 EUR (excl. btw)

10m breed x 5m diep

9.160 EUR (excl. btw)

25m²

5m breed x 5m diep

2 of 3 wanden* 2m50 H x 5m B
naamvermelding
tapijt zilver grijs
verlichting op houten fries via 2x rail
van 2m met 4 ledspots zwart 15W
2 multistopcontacten
schoonmaak
4 toegangspasjes (bovenop
de pasjes van registratiekost)
4.600 EUR (excl. btw)

RICHTLIJNEN VOOR STANDINRICHTING
• De binneninrichting van de box mag de 2m50H niet overschrijden.
• Het concreet aantal wanden is afhankelijk van uw locatie. Neem hiervoor contact op met de organisatie. Een gesloten

wand op de wandelgang dient aan de buitenkant ook afgewerkt te worden door een of andere visual / branding.
• U dient een ontwerp in te dienen bij de organisatie ter goedkeuring.
• U dient vooraf aan te geven of u iets aan de wanden wenst te bevestigen.
• De binnenkanten van de wanden kunnen bekleed worden met gepersonaliseerde visuals. U kan dit via de organisatie
bestellen (meerprijs voor print) of zelf voorzien (wij bezorgen u de exacte afmetingen voor de opmaak).
• U bevindt zich in de ‘industry zone’ = geen directe verkoop op de stand
• Drie maanden vóór het event ontvangt u een login en paswoord voor uw toegang tot het exposantenportaal waar

extra facultatieve inrichtingsitems in verhuring worden aangeboden

(*) >>> DETAIL WAND

houten kader + doek in molton geniet op spaanderplaat in binnenkant kader.
Standaard kleuren molton doek: kiezen uit ZWART of WIT. Andere kleuren mogelijk mits toeslag.

