Nationale Sport Vakbeurs
15‐16 november 2017
Handboek

Geachte standhouder,

Wij zijn verheugd u als exposant te mogen verwelkomen tijdens de Nationale Sport Vakbeurs 2017.
Voor een optimaal resultaat van uw deelname is het belangrijk dat u deze beurs goed voorbereidt. Als beursorganisatie
helpen wij u daar graag bij.
Dit handboek bevat alle gegevens die van belang zijn voor u als deelnemer aan onze beurs.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit handboek aandachtig door te lezen en te bewaren, aangezien hierin noodzakelijke
en nuttige informatie is opgenomen.
Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met de afdel ing fa c i li t air :
078‐ 63970 7 4 of v ia / facilitair@zpress.nl.
Wij verheugen ons op een prettige samenwerking en wensen u alvast een goede voorbereiding en een succesvolle beurs
toe.
Met vriendelijke groet,
Team Nationale Sport Vakbeurs

Team Facilitair
Anja van Workum en Eva van Dommelen
facilitair@zpress.nl
078‐6397070
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Informatie
Belangrijke contactgegevens
de Nationale Sport Vakbeurs
Amstelwijckweg 11
3316 BB Dordrecht
Telefoon: 078 ‐ 639 70 70
Het organisatieteam
Projectmanagement en sales
Lion Blok – 06 50 28 26 88
Timo Lemmens – 06 30 89 82 91
Programmamanagement
Lion Blok – 06 50 28 26 88
Timo Lemmens – 06 30 89 82 91
Facilitair management
Anja van Workum – 06 51 69 68 62
Eva van Dommelen – 078‐ 6 3970 74
Email: facilitair@zpress.nl
Beurslocatie en organisatiekantoor
Tijdens opbouw – beursperiode – afbouw
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
Algemeen telefoonnummer: 0183 – 680 680
De beurs zal gehouden worden op de begane grond, zijnde de benedenhal. Voor de juiste hoogtes, klikt u hier
Plattegrond & deelnemerslijst
Op onze website http://www.nationalesportvakbeurs.nl/plattegrond treft u onder de verschillende beurssites de actuele
plattegrond aan onder het kopje Plattegrond ‐ Exposantenlijst. Hierop staat uw standnummer vermeld. Om vervelende
situaties te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk de afmeting van uw stand te controleren. Wilt u in communicatie
uitingen uw standnummer opnemen, verifieer voor de zekerheid het juiste nummer.
Koffie
Tijdens de opbouw kunt u gebruik maken van de koffieautomaat in de kantine van de Evenementenhal.
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1. Tijdschema
Opbouwtijden:
Maandag
13 november 2017 van 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag
14 november 2017 van 08.00 – 21.00 uur
Woensdag
15 november 2017 van 08.00 – 09.30 uur
Denkt u eraan dat de beurs woensdag 15 november om 10.00 uur opent en dat uw stand dan gereed moet zijn.
Openingstijden voor exposanten:
Woensdag
15 november 2017 van 08.00 – 20.00 uur
Donderdag
16 november 2017 van 08.00 – 23.00 uur
De beursvloer is buiten de openingstijden alléén toegankelijk op vertoon van uw standbemanningspas en uitsluitend via
de opbouwreceptie aan de achterkant van de hal.
Openingstijden beurs voor bezoekers:
Woensdag
15 november 2017 van 10.00 – 17.00 uur
Donderdag
16 november 2017 van 10.00 – 17.00 uur
Afbouwtijden
Donderdag
16 november 2017 van 17.00 – 23.00 uur
Vrijdagochtend 17 november 2017 van 08.00 – 12.00 uur
Exposanten die gebruik maken van een compleet verzorgde standruimte dienen direct na afloop van de beurs, dus vanaf
17.00 uur en beslist niet eerder* alle materialen van de wanden en frieslijsten te verwijderen. De stands worden namelijk
de volgende dag direct afgebouwd.
*Ten opzichte van uw mede‐exposanten is het erg storend dat er al wordt afgebouwd terwijl de beurs nog gaande is!
U kunt de hal ook niet verlaten, de roldeuren blijven dicht tot 17.00 uur. Het is niet toegestaan om via de
hoofdingang toch het pand te verlaten.

2. Algemene zaken
Aansprakelijkheid
Aangezien alle redelijke maatregelen zijn genomen om de veiligheid van personeel en eigendommen te waarborgen,
wordt overdag tijdens de beursdag bewaking ingezet. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor verlies,
diefstal of andere wijze van schade. Wij adviseren u dringend waardevolle, draagbare artikelen nooit zonder toezicht in uw
stand te laten. Dit is vooral van belang tijdens de opbouw en de ontruiming tijdens de afbouw.
Exposantenbadge
Via de website kunt u digitaal uw exposantenbadge uitprinten, deze dient u mee te nemen. Op de beurs kunt u bij de
opbouwreceptie een lanyard ophalen waar u de uitgeprinte badge in moet bewaren.

https://nsvb.ticketteam.com/exposant.html
EHBO
De EHBO–post is gevestigd in de evenementenhal en te bereiken via de informatiebalie en hoofdreceptie van de
Evenementenhal.
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Programma
Voor de meest actuele informatie over het programma verwijzen wij u naar onze website
http://www.nationalesportvakbeurs.nl/
Garderobe
Er zal bij de ingang van de beurs een bewaakte garderobe aanwezig zijn

3. Evenementenhal Gorinchem
Bereikbaarheid:
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
Algemeen telefoonnummer: 0183 – 680 680
Parkeerplaatsen:
Evenementenhal Gorinchem beschikt over 5.000 gratis parkeerplaatsen.
Logistiek
Voor het laden en lossen van uw goederen voor de inrichting van de stand kunt u laad en losdeur nummer 3 aanhouden.
Aan uw linkerkant is het loket van de expeditiemedewerker.

4. Facilitaire bestellingen
Dit jaar gaan de facilitaire bestellingen niet meer via een bestelformulier, maar digitaal via de website. U heeft uw eigen
account op de website waar u uw bestellingen door kunt geven. Hieronder wordt kort verteld hoe deze handelingen in zijn
werk gaan.
Facilitaire bestelling plaatsen:
Voor alle bestellingen dient u ingelogd te zijn in uw account. U kunt bij het kopje ‘bestellingen’ een digitaal bestelformulier
invullen. Mocht u een bestelling hebben geplaatst, is het niet mogelijk deze te wijzigen, wel is het mogelijk om bij
bijbestelling te plaatsen. Mochten er onverhoopt veranderingen plaatsvinden, kunt u dit per mail melden aan
facilitair@zpress.nl.
Bekijk hier een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=OkFlMRmf0Hw
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5. Standbouw
Eigen standbouw
Indien u gebruik maakt van uw eigen standbouw en de diensten van een standbouwer met een zogenaamde
maatwerkstand, is het van groot belang dat zij van alle ins‐ en outs van de beurs op de hoogte zijn. Stuur het bedrijf
daarom altijd een kopie van alle deelnemersinformatie die u van ons ontvangt. Zo komen u en uw standbouwer niet voor
onaangename verassingen te staan. Uw standbouwer kan geen bestellingen bij ons plaatsen, die dient u zelf aan ons door
te geven. Wanneer de scheidingswanden van uw stand hoger zijn dan 2.50 m, dient u t.b.v. uw buren ook de achterzijde
van deze wand netjes af te werken. Het is hierbij niet toegestaan logo’s of andere bedrijfsuitingen op deze zijde van de
wand te zetten. Voor opbouwtijden zie het tijdschema.
Indien u gebruik maakt van een maatwerkstand verzoeken wij u ons de volgende gegevens aan te leveren vóór 27 oktober
a.s.:
 Tekening met daarop de technische gegevens van de stand zoals: elektriciteitsaansluiting(en),
internetaansluiting(en) e.d.
 Plattegrond en visualisatie van uw stand
 Gegevens van de contactpersoon, met name zijn/haar mobiele nummer, die verantwoordelijk is voor de
bouw van uw stand
Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het organisatieteam.
Dit jaar wordt de exclusieve standbouw verzorgd door Decoriginals, dat is alles buiten de standaard standbouw.
Gespecialiseerd in trusssystemen.
Elektriciteit
Standaard wordt er gebruik gemaakt van 10 ampère = 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een
extra (kracht)stroomaansluiting aan te vragen.
Bij elk aangevraagde elektriciteitsaansluiting zal één wandcontactdoos aanwezig zijn.
Bij eigen standbouw moet u altijd een elektriciteitsaansluiting aanvragen voor u w verlichting of eventuele
demonstraties met elektrische capaciteiten.
Compleet verzorgde standruimte geleverd door de Nationale Sport Vakbeurs
Wanden
Wij maken gebruik van de standaardstandbouw door middel van houten platen in een aluminiumframe geschoven.
Deze houten platen zijn zwart. Mocht u vragen hebben over de wanden, neemt u dan contact op met afdeling facilitair.
Vloerbedekking
De stands en de gangpaden zullen voorzien zijn van antraciete vloerbedekking. De hoeken zullen afgebakend zijn met
lichtgrijze tapijttegels. Het is echter mogelijk om uw standvloerbedekking in een andere kleur te leggen.
Verlichting
De verlichting bestaat uit duo‐spots die op verschillende punten in uw stand worden opgehangen, zodat u voldoende
verlichting in uw stand heeft. Ter indicatie: op elke twee meter wordt één trio‐spot opgehangen. Deze verlichting wordt
bevestigd aan de achterzijde van de frieslijst. Hierbij maken wij gebruik van 50 Watt lampen. U kunt deze spots naar eigen
inzicht bijdraaien om bepaalde objecten uit te lichten.
Bij een compleet verzorgde standruimte via onze organisatie zijn wanden, de frieslijst met belettering, de verlichting en de
vloerbedekking inbegrepen. Het is niet toegestaan in de wanden te boren of te spijkeren. Het beste is om materialen op te
hangen met draden en kleine haken die u aan de bovenzijde van de wand kunt bevestigen. De objecten die aan de
standwanden gemonteerd worden, mogen maximaal een gewicht hebben van 5 kilo.
Er is geen plafond in uw stand.

8

Elektriciteit
Een elektriciteitsaansluiting is niet in inbegrepen bij uw stand. U zult dit via het bestelformulier dienen aan te vragen.
Standaard wordt er gebruik gemaakt van 10 ampère = 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een
extra (kracht)stroomaansluiting aan te vragen.
Bij elk aangevraagde elektriciteitsaansluiting zal één wandcontactdoos aanwezig zijn.
Direct na afloop van de beurs dienen alle materialen uit de stand en van de wanden en frieslijsten verwijderd te worden.
Wanden, frieslijsten en vloerbedekking dienen uiteraard schoon en in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Vuile
wanden (bijvoorbeeld door dubbelzijdig tape) moeten wij helaas als schade aan u in rekening brengen.
Let er op dat u alle (waardevolle) spullen uit uw stand verwijderd. De stand wordt namelijk afgebroken óók als hier nog
spullen in staan!
Exposanten die gebruik maken van de compleet verzorgde standruimte kunnen maandag 13 november en dinsdag 14
november 2017 hun stand inrichten, zie hiervoor pagina 6. Let op woensdag 15 november 2017 dient uw stand uiterlijk om
09.30 uur gereed te zijn in verband met de opening van de beurs!
Technische gegevens
De technische gegevens van een compleet verzorgde stand zijn:
 Materiaal: houtbouw
 Hoogte wand: 251 cm
 Zichtbare wandbreedte breed: 95 cm
 Zichtbare wandbreedte hoog: 240 cm
 Totale wandbreedte: 99 cm
 Paaldikte: 4 cm
 Hoogte frieslijst: 36 cm
 Kleur wand: zwart
 Kleur frieslijst: zwart
 Kleur frieslijstbelettering: wit
 Kleur tapijttegels: antraciet
 Kleur hoektegels: lichtgrijs
Materiële hulp bij standbouw
Gebruik heftruck
Reserveren van de heftruck is niet mogelijk, hij is tijdens op‐ en afbouw volledig ter beschikking van de exposanten. De
heftruck is inclusief chauffeur en het is niet mogelijk uitsluitend de heftruck te gebruiken. Er zijn geen kosten verbonden
aan de heftruck met chauffeur. Heffen van materiaal door de heftruck is mogelijk tot een maximum gewicht van twee ton.
Indien u meer aan gewicht moet verplaatsen, dient u dit bij opgave voor 27 oktober te vermelden. Wij proberen u hier zo
goed mogelijk mee van dienst te zijn. Het is niet mogelijk van uw eigen (gehuurde) heftruck gebruik te maken.
Standinrichting en voorzieningen
Denkt u eraan om uw bestelling m.b.t. internetaansluitingen, elektra en water aan ons door te geven.
Via uw inlogcode kunt u op de website de facilitaire bestelling plaatsen, let op, na het invullen kan deze bestelling niet
meer worden aangepast. Dit kan alleen in overleg met de afdeling facilitair. Had u uw wensen al kenbaar gemaakt?
Bestelt u voorzieningen ná de uiterste besteldatum van 27 OKTOBER dan kan de organisatie niet garanderen dat
alles nog in goede banen wordt geleid.
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6. Services
Dit onderdeel bevat verschillende services, die u de gelegenheid bieden de organisatie van uw deelname te optimaliseren.
Heeft u specifieke wensen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u er graag mee. Denk om de uiterste besteldatum
27 OKTOBER 2017! Voor alle voorzieningen geldt dat levering alleen is gegarandeerd bij tijdige bestelling. Afbestellingen
tijdens opbouw en/of beursdagen worden niet gecrediteerd. Reclames dienen tijdens de beursdagen te worden ingediend.
Klachten kunnen na afloop niet meer in behandeling worden genomen.
Promotionele activiteiten
Als standhouder heeft u de mogelijkheid om door acties en/of demonstraties de aandacht van uw mededeelnemers en de
bezoekers op uw product te vestigen. Bedenkt u hierbij echter dat niet alle activiteiten de aandacht op uw product
vestigen, maar sommige zelfs afleiden!
In principe staat de organisatie positief tegenover dergelijke activiteiten. Het is echter noodzakelijk voor IEDERE actie
ALTIJD toestemming te vragen van de organisatie en deze in vooroverleg door te spreken. Dit naar aanleiding van de
steeds strenger geldende regels met betrekking tot veiligheid tijdens evenementen. Als basisregel geldt dat uw
mededeelnemers geen overlast ondervinden van uw activiteiten en de veiligheid niet in het geding komt. Niet toegestaan
zijn dus: steltlopers, shantykoren, muziekbands e.d. Geluidsversterking is ook niet toegestaan. Sampling is uitsluitend
toegestaan vanuit uw eigen standruimte. (In de gangpaden en bij de ingang dus niet!) Indien voor activiteiten als
bovenbedoeld geen toestemming is verkregen, zullen deze onmiddellijk worden stilgelegd.
Audio, video, computer
Voor het huren van audiovisuele middelen, een video scherm, beamer, tv en laptop o.i.d. zijn er diverse mogelijkheden via
onze leverancier Decoriginals. Mocht u vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met Colette Verbueken. Dit kan
via +31 (0)73 ‐ 61 48 486 of u kunt een mail sturen naar info@decoriginals.nl.
Internet
Mocht u internet nodig hebben in uw stand, kunt u dit ook aangeven in uw account bij de facilitaire bestellingen. Wij
zullen ervoor zorgdragen dat u via bekabeld internet of Wifi gebruikt kunt maken van internet.
Meubilair
Huur van meubilair kan via de organisatie en het digitale bestelformulier op de website. Hier kunt u een keuze maken
en dit op het bestelformulier toevoegen. Bij vragen of voor advies kunt u contact opnemen met afdeling facilitair.
Standschoonmaak en afval
De organisatie zal ervoor zorgdragen dat uw standaardstand schoon opgeleverd wordt. Verder bent u zelf
verantwoordelijk voor orde en netheid in uw stand.
Klein afval kunt u in de gangpaden zetten, dit zal door de organisatie verwijderd worden. Groot afval dient u zelf te
verwijderen.
Groot materiaal
Wacht niet tot het laatste opbouwmoment! Vaak is het dan bijna onmogelijk om tussen de stands door te manoeuvreren.
Groot materiaal krijgt van ons altijd voorrang om zo vroeg mogelijk op te bouwen. Neem daarom bij twijfel contact op
met het facilitaire team van ons. Zorg er ook voor dat uw standbouwer, transporteur en eventueel uw leverancier op de
hoogte is van deze informatie.
In verband met de gelegde vloerbedekking in de hal is het maar beperkt mogelijk om de beursvloer met auto’s of ander
zwaar materiaal te betreden. (Alleen na overleg met de organisatie.) Tip: neem een steekwagen mee!
U bent vrij om bijvoorbeeld bestellingen van drukwerk bij de Evenementenhal te laten bezorgen. Wij als organisatie
nemen echter geen verantwoordelijkheid hiervoor en zijn ook niet tekenbevoegd.
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7. Catering
Zie bijlage
1
Catering standhouders
De catering wordt verzorgd door de Evenementenhal Gorinchem. Op diverse plaatsen in de hal vindt u
horecagelegenheden waar u een drankje en een hapje kunt kopen tegen de vooraf bestelde consumputiebonnen. Deze
consumptiebonnen kunt u op de dag zelf ook contant of met de pin aankopen.
Horeca badges
Voor u gemak zijn er horecabadges gecreëerd. Deze badges zijn goed voor LUNCH MET CONSUMPTIEBONNEN.
Deze badges kunnen vooraf besteld worden via het facilitaire bestelformulier in uw account. Deze zullen dan voor u
klaarliggen op de dag van opbouw. Er kunnen op de beursdag zelf nog wel lunchpassen besteld worden hier zullen alleen
niet de consumptiebonnen bij zitten.
Exposantenlunch:
De lunch kunt u ophalen op het horecaplein waar een speciale stand ingericht
zal zijn voor exposantenlunch, vanaf 11:00 tot 14:00 kan de lunch worden
opgehaald.
Bestel uw badges van te voren via het facilitaire bestelformulier in uw account. Dan zorgen wij ervoor dat alles
goed en op tijd geregeld is! Catering: in de stand
Indien u uw gasten in uw stand wilt voorzien van een hapje en/of drankje dient dit duidelijk een onderdeel te zijn van uw
totale presentatie. U hebt ten aanzien van de drankjes en hapjes een verplichte afname bij Evenementenhal Gorinchem.
Koelkasten etc zijn te bestellen via de organisatie en het bestelformulier.
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8. exposantenborrel
Dit jaar zal de beurs voor het eerst 2 dagen plaatsvinden waardoor er s’avonds een leuk programma is samengesteld voor
de exposanten om onderling elkaar beter te leren kennen en/of te netwerken. Het programma zal bestaan uit bekende
gastsprekers en artiesten. Woensdag 15 november vanaf 17:00 heeft u als exposant vrije inloop. Er zijn diverse foodtrucks
aanwezig waar u tegen betaling met concumptiebonnen eten en drinken kunt bestellen. De exposantenborrel zal gratis te
bezoeken zijn.
Wanneer u besluit om relaties uit te nodigen laat dit dan via het digitale bestelformulier weten (4 Facilitair bestellingen).
Hotelovernachting
Wanneer u besluit om met de standbemanning een hotel te nemen dan adviseren wij u de volgende hotelketens:
Hotel van der Valk Tiel, 20 min vanaf Gorinchem: https://www.hoteltiel.nl/overnachten
Hotel Gorinchem: http://www.hotelgorinchem.nl/hotelkamers
Taxi gorinchem: http://www.haarsgroep.nl/documents/contact‐en‐route.xml?lang=nl

9. Veilgheid
Onderwerpen als veiligheid preventie en brandweervoorschriften worden hier behandeld. Sommige onderdelen lijken
nogal uitgebreid beschreven te zijn, maar het is van groot belang dat deze voorschriften en maatregelen tot in detail voor
een ieder duidelijk zijn.

Calamiteiten
Volg bij eventuele calamiteiten steeds onmiddellijk de aanwijzingen van de organisatiemedewerkers of de
beveiligingsdienst op. De nooduitgangen zijn duidelijk op borden aangegeven, oriënteert u zich bij aankomst in de stand
welke nooduitgang het snelst bereikbaar is.
Nooduitgangen
Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven, zowel aan de binnen‐ als aan de buitenzijde.
Stands
Het is verboden in de ruimte achter de stands (aan de buitenrand van de beursvloer) materialen of lege emballage op te
slaan. Op last van de brandweer worden deze verwijderd! De gemaakte kosten moeten door u worden voldaan.
Plaatsing presentatie
Iedere presentatie dient altijd zo geplaatst te worden dat deze nimmer een gevaar oplevert voor de omgeving en/of
personen. Daarbij mag deze nooit in het gangpad uitsteken of enig obstakel vormen voor publiek, mede ‐exposanten of
omgeving. Machines, bewegende en/of hangende attributen, dienen altijd veilig voor publiek en omgeving te worden
opgesteld. In de lucht hangende attributen dienen te hangen aan staalkabels die dubbel verankerd zijn (zie ook het
onderwerp rigging). Alle presentaties dienen binnen de eigen standruimte te staan, de gangpaden moeten te allen tijde
vrij blijven.
Rigging (Inhangen van items aan het plafond)
Het inhangen van items aan het plafond is alleen mogelijk in overleg met de organisatie.
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Brandbare materialen
Alle brandbare materialen (decoraties van papier, draperieën, textiel, vaandels etc.) dienen brandvertragend te zijn
geïmpregneerd. EEN KOPIE CERTIFICAAT VAN IMPREGNERING moet worden ingeleverd bij de organisatie. Indien er geen
certificaat beschikbaar is, wordt het plaatsen of ophangen van betreffend item niet toegestaan.
Aanwezigheid accu’s
Apparatuur, voertuigen, machines e.d. voorzien van accu’s mogen alleen geplaatst worden onder de voorwaarde dat de
accuklemmen losgekoppeld zijn.
Roken en open vuur
Tijdens de opbouw, de beursperiode en de afbouw is het verboden te roken in Evenementenhal Gorinchem. Dit is alleen
toegestaan in de speciaal daarvoor bestemde gelegenheden. Open vuur zoals kaarsen, waxinelichtjes, olielampjes etc. is
niet toegestaan.
Brandhaspels
De bestaande brandhaspels dienen altijd vrij toegankelijk en zichtbaar te zijn. De ruimten achter de stands mogen niet
gebruikt worden voor opslag of afval. Bij calamiteiten dient u altijd direct de organisatie en/of beveiliging te waarschuwen.
Koken/grillen/frituren/verwarmen etc op de beursvloer.
Het is in overleg toegestaan om warme sampling weg te geven op de Nationale Sport Vakbeurs, echter is dit altijd in overleg
met de organisatie. Wij wijzen u op de volgende voorwaarden:
‐ De uitgifte van producten is te allen tijde een onderdeel van uw standpresentatie
‐ De uitgifte van producten zal gezien worden als sampling
‐ U zorgt zelf voor de te nemen veiligheidseisen
‐ U zorgt zelf voor; de juiste ondergrond zoals stabiele tafels/afzuiging/apparatuur etc
‐ U draagt zelf zorg voor uw afval (denk hierbij aan frituurvet etc)
‐ De organisatie kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor calamiteiten.
Zie algemene voorwaarden 10 en het handboek
Aansprakelijkheid, Risico, Verzekering
Goederen die zich bevinden in Evenementenhal Gorinchem of op de bijbehorende terreinen zijn voor rekening en risico
van de standhouder. De organisator belast zich niet met het verzekeren daarvan. De organisator aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, door van buiten komende onheilen, noch voor door derden veroorzaakte
schade.
De deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel of zijn
lasthebbers dan wel door zijn inzendingen aan de organisator worden toegebracht.
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een
van de deelnemers.
De deelnemer moet verzekerd zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Daarnaast verdient het aanbeveling een
tijdelijke uitbreiding op de inventaris/goederenverzekering aan te vragen gedurende de periode van deelname aan de beurs.
(Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsadviseur).
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10. Publiciteit
Relatiekaarten/uitnodigingen
U ontvangt als deelnemer standaard 50 stuks relatiekaarten.
Uw relaties hebben gratis toegang tot de beurs indien ze zich vooraf geregistreerd hebben via
http://www.nationalesportvakbeurs.nl/
Extra relatiekaarten kunt u gratis aanvragen per e‐mail: info@nationalesportvakbeurs.nl
Advertentie mogelijkheden


 Beursmagazine A4 formaat oplage 5.000
o 1/2 pagina
o 1/1 pagina
o 1/1 pagina advertorial

€ 300,00
€ 500,00
€ 750,00

Voor meer informatie hierover of het reserveren van mogelijkheden, neemt u contact op beursverkoop@zpress.nl
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