LAAT BEZOEKERS ZIEN EN VOORAL
ENTERTAINMENT & GAMES ERVAREN IN HET
ENTERTAINMENT EXPERIENCE CENTER!
•
•

Onderdeel van Recreatie Vakbeurs | 26, 27 en 28 november 2019 in Evenementenhal Hardenberg
Breidt uw beursdeelname uit met een inspiratiekavel in het Entertainment Experience Center

Een gethematiseerde ‘experience’ ruimte, waarbij bezoekers
volop kennis kunnen maken met de
nieuwste attracties en games, waaronder VR.
U kunt onderdeel uitmaken van het Entertainment Experience
Center.
Maak gebruik van de mogelijkheid om naast uw beursstand in
de Entertainment & Games hal, een
‘inspiratie-kavel’ te reserveren, zodat u er alles aan kan doen
om de bezoeker te inspireren.

Met uw deelname in het Entertainment Experience Center draagt u bij aan de totale beleving van de
bezoeker aan de beurs en plaatst u uw product extra in de spotlight!

EXPERIENCE 1
-

EXPERIENCE 2 - Inspiratiekavel
-

€ 2295,-

Deelname met een reguliere stand met een inspirerend product in het segment
Entertainment & Games in hal 5
Afmeting tussenstand: 4x4 meter
Elektra voorziening aanwezig

€ 375,-

Deelname met een inspirerend en innovatief product in het Entertainment Center,
naast een reguliere stand in hal 5
Inrichting en afmeting kavel in overleg met designer Kwan Leisure
Elektra voorziening aanwezig

Recreatie Vakbeurs wil een compleet platform zijn voor alle recreatie ondernemers. De dagelijkse praktijk
verbinden met (innovatieve) oplossingen in professionaliteit. Het is ons doel om bezoekers te laten leren,
om vervolgens samen met hen tot oplossingen te komen die toepasbaar zijn in hun dagelijkse praktijk.

Bent u erbij?

Om alles goed georganiseerd te laten verlopen, maar vooral om voor u maximaal rendement te creëren,
zijn de volgende afspraken van kracht bij aanmelding. Wij vragen u hiervoor verantwoordelijkheid te
nemen en deze afspraken na te komen.
1. Aanvullend op de inschrijving (bij pakket Experience 2) moet de volgende informatie worden
opgegeven bij KWAN Leisure & de beursorganisatie van Recreatie Vakbeurs;
a. Type en naam van product(en) op het plein
b. Afmetingen van de product(en)
c. Benodigde voorzieningen (elektra/water)
d. Beeldmateriaal en toelichting van de product(en) (welke gebruikt kunnen worden in
marketingactiviteiten)
2. De locatie in het Entertainment Experience Center wordt door de organisatie bepaald. Zodat
het ontwerp en de uitstraling van het Center wordt bewaakt.
3. Uiterlijke inschrijfdatum voor een inspiratiekavel is 31 oktober 2019.
4. Het is niet toegestaan om banners of andere verstorende reclame uitingen te plaatsen in het
Center. Evenementenhal zal de signing verzorgen inclusief vermelding van uw product of
bedrijf.
5. Als deelnemer van het Center bent u zelf verantwoordelijk voor de stabiliteit en montage van
uw producten. Het is niet toegestaan om in de vloer te boren of uw producten te zekeren vanaf
het plafond of loopbruggen.
6. De organisatie bepaald de data en tijden voor de opbouw en inrichting van het Center. U
ontvangt specifieke informatie voor het afleveren van uw producten. Als deelnemer bent u zelf
verantwoordelijk voor het transport en aanleveren van uw producten.
7. Als deelnemer wordt er van u verwacht dat u actief de promotie rondom uw deelname oppakt.
U ontvangt hiervoor een promotiekit welke u in kunt zetten.
8. Voor alle aanvullende voorwaarden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Wat mag u verwachten van Easyfairs Evenementenhal?
✓
✓
✓
✓
✓

Wij verzorgen, in samenwerking met KWAN Leisure, het ontwerp en indeling van het
Entertainment Experience Center.
Wij faciliteren en organiseren de realisatie van dit Center.
Wij bewaken samen met KWAN Leisure de uitstraling en het ontwerp van het Center.
In samenspraak met KWAN Leisure benaderen wij actief deelnemers om voldoende
productenaanbod vertegenwoordigt te krijgen in het Center.
Wij spelen een prominente rol in de promotie van de beurs en het Entertainment Experience
Center.

