MOGELIJKHEDEN STANDHOUDERS
NATIONALE DAGEN 2019
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019 vinden in De Beursfabriek in Nieuwegein de Nationale Dagen 2019 plaats. In deze
sheet vindt u een toelichting op de diverse mogelijkheden zoals die vermeld staan op het prijsoverzicht voor standhouders.
Openingstijden Nationale Dagen 2019
• Vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur
• Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
15% KORTING BIJ INSCHRIJVEN VOOR 1 NOVEMBER 2019
Wanneer u voor 1 november 2019 standruimte reserveert, ontvangt u 15% korting op de prijs per m2.
STANDRUIMTE
Als standhouder huurt u een aantal m2 waarop u uw producten of diensten kunt laten zien. We bieden een aantal vaste m2 en vanaf 36 m2 heeft
u de mogelijkheid om zelf aan te geven hoeveel m2 u wilt. Bij de huur van standruimte voorzien wij de stand inclusief één elektrapunt
(maximaal 3kW) en wifi. De standruimte betreft alleen de oppervlakte waarop u uw eigen stand kunt opbouwen. Het is mogelijk om standmateriaal
of standinrichting te huren. Neemt u contact op indien u hierin geïnteresseerd bent.
Heeft u behoefte aan meerdere elektrapunten in de stand, kijk dan bij bijzonderheden op het prijsoverzicht.
DUIVENSPORTTHEATER
Het Duivensporttheater is het onderdeel van de Nationale Dagen waar lezingen en presentaties verzorgd worden. Het theater is een apart
ingerichte ruimte met geluid en beamer. Standhouders hebben de mogelijkheid (zolang er plaatsen beschikbaar zijn) een presentatie te verzorgen.
Deze presentaties duren maximaal 15 minuten. Bezoekers van de Nationale Dagen hebben gratis toegang tot het theater.
STANDHOUDERSBORREL
Vrijdagavond 29 november organiseren we na afloop van de beurs een standhoudersborrel. Een mooi moment om met alle standhouders en
gasten te praten over de sport in het algemeen, ontwikkelingen, de Nationale Dagen etc.. De standhoudersborrel start vanaf 21.00 uur.
Standhouders ontvangen – afhankelijk van de gehuurde oppervlakte – een aantal toegangskaarten. Extra kaarten kunnen besteld worden.
HOLLAND DUIVEN HUIS
Net als in 2018 vindt ook dit jaar de huldiging van de kampioenen weer plaats in het Holland Duiven Huis. Een gezellige feestavond waar de
kampioenen in het zonnetje gezet worden en we gezamenlijk de prestaties vieren en nagenieten van vliegseizoen 2019. Een aparte entreekaart
(polsbandje) geeft toegang tot de feestavond en is inclusief diner en drankjes. Standhouders kunnen tegen gereduceerd tarief benodigde
kaarten kopen voor het Holland Duiven Huis.
PLUSPAKKET
Het Pluspakket biedt extra voordeel aan standhouders die van meerdere opties gebruik maken.
POLSBANDJES
Voor de feestavond in het Holland Duiven Huis wordt gewerkt aparte toegangscontrole door middel van polsbandjes. Het is mogelijk om één logo op
te nemen op de polsbandjes.
GOODIEBAG
Bezoekers aan de Nationale Dagen maken kans op een goodiebag; dit is een tas met (promotionele) producten en cadeautjes die wordt weggegeven.
Voor standhouders is het mogelijk hun logo op de tas te drukken en om producten/cadeautjes te laten opnemen in de goodiebag.
VERMELDING BIJ HULDIGING
Tijdens de huldiging van de kampioenen worden er beelden getoond. Het is voor een beperkt aantal standhouders/sponsoren mogelijk om het
bedrijfslogo op te nemen onder de noemer ‘Het Holland Duiven Huis is mede mogelijk door .......’.

