Demonstratieterrein en Promotieplekken tijdens Aqua Nederland
Vakkeurs en RioleringsVakdagen
Demonstratieterrein
RioleringsVakdagen werd in 2016 voor het eerst uitgebreid met het buitenterrein. Dit zorgde
voor nieuwe mogelijkheden voor beursdeelnemers om ook de grootste producten te
presenteren en te demonstreren aan bezoekers.
Na de start in 2016 wordt het demonstratieterrein in 2017 uitgebreid. Naast de exposanten
van RioleringsVakdagen krijgen ook de exposanten van Aqua Nederland Vakbeurs de
mogelijkheid een exclusieve demonstratie te geven op het buitenterrein. De demonstraties
vinden in tegenstelling tot vorig jaar plaats aan de voorzijde van het pand. Op deze manier
krijgen alle bezoekers de mogelijkheid kennis te nemen van unieke demonstraties.
Er zijn verschillende mogelijkheden om onderdeel te zijn van het demonstratieterrein. U kunt
er bijvoorbeeld voor kiezen hier continu aanwezig te zijn of om op gezette tijden uw
demonstraties uit te voeren. Voorkeuren en details kunt u bespreken met de beurs
organisatie.
Interesse in deelname aan het demonstratieterrein?
All in pakket demonstratieterrein à € 750,-*.
 Promotieruimte buiten
 Gebruik van de algemene tent met horeca op het buitenterrein
 Bedrijfslogo op scherm tijdens de beurs
 Naamsvermelding en bedrijfslogo op websites van Aqua Nederland Vakbeurs en
RioleringsVakdagen
*Voorwaarden: Voor exposanten die ook in 2016 hebben deelgenomen aan de beurs geldt dat er
minimaal dezelfde standafmeting moet worden afgenomen als in 2016.
Voor nieuwe partijen geldt dat er een stand moet worden afgenomen van minimaal 18m2.

Promotieplek
Op het demonstratieterrein is er ook ruimte beschikbaar om verschillende promotiemiddelen
te plaatsen.
De kosten voor het plaatsen van een promotie item bedraagt € 500,-*.
Demonstraties en promotiemiddelen komen naast elkaar te staan zodat dit elkaar versterkt.
*Voorwaarden: Voor exposanten die ook in 2016 hebben deelgenomen aan de beurs geldt dat er
minimaal dezelfde standafmeting moet worden afgenomen als in 2016.
Voor nieuwe partijen geldt dat er een stand moet worden afgenomen van minimaal 18m2.

