EXPOSANTENKIT TIV
18, 19 en 20 september 2018
U heeft zich ingeschreven voor TIV 2018.
Na inschrijving ontvangt iedere exposant:
Inloggegevens voor MIJNEVENEMENTENHAL.NL
Via een persoonlijk account kunt u alle informatie rondom beursdeelname
inzien, wijzigen en aanvullen. Zo staat Easyfairs Evenementenhal dag en nacht
voor u klaar om uw beursdeelname tot een succes te maken.
√ 24 uur per dag inzage in uw gegevens.
√ Persoonlijk gegevens en informatie beveiligd op één centrale locatie.
√ Online bestellingen plaatsen.
√ Zes weken voor aanvang van de beurs ontvangt u de factuur.
√ Persoonlijke gegevens beheren.
TIP: kijk welke voorzieningen en promotiemiddelen uw beursdeelname tot een succes maken.

Inloggegevens voor het B2B Matchmaking event
De internationale B2B Matchmaking, mede mogelijk gemaakt door de KvK en
Enterprise Europe Network. De sessies bieden u een exclusieve mogelijkheid om
uw bedrijf te presenteren en met voor u interessante vakprofessionals uit
Noord- en Oost-Nederland afspraken te boeken. Middels voorbereide, geplande
en geaccepteerde afspraken van 30 minuten kunt u (potentiële) klanten uit de
maakindustrie 'speeddaten' en er snel achter komen wat u kan binden.
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl
TIP: login op https://tiv2018.b2match.io/ en vul uw bedrijfspagina aan voor de beste matches.

Mediakit inclusief banners in de huisstijl van de beurs
Speciaal voor u als exposant is een promotiepakket samengesteld. Deze bevat
bestanden waarmee u uw deelname kunt promoten onder uw relaties. Denk aan
het logo van de beurs, een banner voor uw website, e-mailhandtekening of
digitale nieuwsbrief.
TIP: deel uw deelname aan de beurs met uw netwerk via social media en tag @TIV Hardenberg of gebruik #TIV2018.
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Een gratis blog op de website
Maak gebruik van onze gratis blog! Een veelgelezen segment op de website, die
ook via social media wordt gedeeld. Iedere standhouder krijgt de kans om de
producten en diensten die hij/zij tijdens TIV presenteert vooraf te promoten.
Aanleverspecificaties:
Tekst: maximaal 400 woorden over uw bedrijf en de producten en diensten die u
tijdens TIV presenteert met bijpassende titel.
Afbeelding: formaat 300 x 300
Mail uw input naar fleurbake@evenementenhal.nl
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl
TIP: deel welke product en diensten u presenteert op de beursvloer.

Enquête voor exposanten
Om vakprofessionals zo efficiënt mogelijk de beurs te laten bezoeken wordt
iedere exposant gekoppeld aan een beursthema. Om uw organisatie op de
juiste manier te communiceren verzoeken wij u de enquête (4 vragen) te
beantwoorden. Het invullen van de enquête duurt maximaal 2 minuten en is
waardevol voor uw deelname, vul deze daarom zorgvuldig in!

Voorbereiding beursdeelname


Datum: 18 juli 2018

Exposanten ontvangen het standnummer.
Twee maanden voor de beurs ontvangen standhouders hun standnummer. Dit nummer kunt u
meenemen in de communicatiemiddelen om uw beursdeelname te promoten.
Bezoekersportal staat LIVE.
Twee maanden voor de beurs gaat de bezoekersportal live. Daar kunnen vakprofessionals
gratis kaarten aanvragen, met een registratiecode die zij ontvangen via exposanten of
mediapartners. Deelnemers die klanten uitnodigen via de uitnodigingsservice ontvangen een
TIV exposantenkit 2018

2/6

eigen code. Deze code worden middels een persoonlijke uitnodigingskaart verstuurd naar
bezoekers drie weken voor aanvang van de beurs.
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl



Deadline: 23 juli 2018

Aanleveren adressen t.b.v. de uitnodigingsservice.
Onderdeel van de full service formule is het kosteloos uitnodigen van uw relaties via de
uitnodigingsservice. Een belangrijk middel om kwalitatieve bezoekers naar de beurs te
trekken. Lever uw relatielijst aan en wij zorgen voor een professionele en persoonlijke
uitnodiging met uw bedrijfsnaam erop!*
*Easyfairs Evenementenhal gaat vertrouwelijk met deze informatie om. De lijst wordt
eenmalig gebruikt en daarna verwijderd. Uw relatielijst is strikt vertrouwelijk en niet bestemd
voor ander gebruik dan de Uitnodigingsservice.
De uitnodigingsservice is volledig AVG proof!
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl
TIP: draag bij aan de kwaliteit van bezoekers door uw (potentiële) klanten uit te nodigen met een persoonlijke
uitnodiging.



Datum: 25 juli 2018

Scan uw leads met de Evenementenhal app.
Exposanten kunnen via de Evenementenhal app de badges van bezoekers
scannen. Om uw leads op te volgen, stelt de app een lijst samen met de
gescande bezoekers. Daarom is het extra belangrijk om als exposant de app
actief te gebruiken. Met de persoonlijke inloggegevens kunt u inloggen op de
Evenementenhal app en uw profiel naar wens aan te passen. Zo bereikt u
tijdens en na de beurs efficiënt uw doelgroep!
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl
TIP: na het inloggen komt u in de overzichtspagina van uw beurs. Via de knop Match & Meet*, kunt u naar de
tab ’branches’, hier ziet u de selectie van branches die al zijn voorgeselecteerd. Pas deze selectie naar wens
aan, zodat u gematched kunt worden met de door u gewenste bedrijven.
* LET OP: De functionaliteit Match & Meet is alleen beschikbaar (kosteloos) wanneer u gebruik heeft gemaakt van
de uitnodigingsservice.



Deadline: 24 augustus 2018
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Goedkeuring standbouw tekeningen eigen standbouw.
Als u gebruik maakt van eigen standbouw zal enkel antracietkleurige
vloerbedekking aanwezig zijn. U kunt uw eigen vloer over de tapijttegels
leggen. Indien gewenst mag u de tegels verwijderen en op een stapel naast de
stand neerleggen. Bij eigen standbouw is altijd elektriciteit nodig voor de
verlichting en dient er een punt te worden aangevraagd. De maximale
bouwhoogte in de gehele hal is 4,5 meter.
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl
TIP: controleer welke (extra)voorzieningen u nodig heeft en bestel deze via de Evenementenhal app.



Deadline: 27 augustus 2018

Deadline sluiting beursspecial TIV van Vraag&Aanbod.
Voor standhouders heeft Vraag&Aanbod tegen een scherp tarief drie
multimediale pakketten samengesteld waarmee u extra exposure behaalt. U
heeft de mogelijkheid om te adverteren in de TIV beursspecial en de TIV enieuwsbrieven.
TIP: plaats een advertentie in de TIV beursspecial of in de TIV e-nieuwsbrieven en promoot uw deelname.



Datum: 28 en 31 augustus 2018

Uw klanten ontvangen de persoonlijke uitnodiging om de beurs gratis te
bezoeken.
Bezoekers die door exposanten via de uitnodigingsservice zijn uitgenodigd
ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Op de uitnodiging staat informatie
over de beurs en door welk bedrijf zij zijn uitgenodigd. Met de persoonlijke
registratiecode kunnen zij gratis twee toegangskaarten aanvragen om de beurs
te bezoeken.
TIP: lever een relatielijst aan voor de uitnodigingsservice om uw (potentiële) klanten gratis uit te nodigen.



Deadline: 7 september 2018

Afloop vroegboek periode van voorzieningen.
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De prijzen van de extra voorzieningen gaan met 20% omhoog vanaf vrijdag 7
september 2018, 10 dagen voorafgaand aan de eerste beursdag.
TIP: kijk welke voorzieningen en promotiemiddelen uw beursdeelname tot een succes maken.

Op- en afbouw dagen
Mocht u vragen hebben tijdens de op- en afbouw dagen, dan kunt u zich melden
bij de beursreceptie van entree 2.



15 september 2018

Opbouwdag #1
Van 08.00 uur tot 16.00 uur kunt u uw stand opbouwen.
TIP: kijk voor het opbouwen welke laad- en losdeur het dichts bij uw standlocatie is.



17 september 2018

Opbouwdag #2
Van 07.00 uur tot 17.00 uur kunt u uw stand opbouwen.
LET OP: dit is de laatste dag dat u gebruik kunt maken van de laad- en losdeuren. Tijdens de beursdagen heeft u
alleen via de hoofdingang toegang tot de beursvloer.



20 september 2018

Afbouwdag #1
Van 21.00 uur tot 00.00 uur kunt u uw stand afbouwen.
LET OP: u kunt pas na afloop van de beurs gebruik maken van de laad- en losdeuren.



21 september 2018

Afbouwdag #2
Van 07.00 uur tot 14.00 uur kunt u uw stand afbouwen.
LET OP: in verband met opvolgende beurzen moet de beurshal om 14.00 uur leeg zijn!
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Beursdagen


18, 19 en 20 september 2018

TIV 2018
Voor bezoekers is de beurs geopend van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Als exposant kunt u de eerste beursdag vanaf 08.00 uur de beursvloer betreden om uw stand
klaar te maken. Vanaf 12.00 uur kunt u uw badge ophalen bij de receptie en de beursvloer
betreden. Op de tweede en derde beursdag kunnen standhouders de beursvloer vanaf 12.00
uur betreden.
Vergeet niet een leuke foto te delen met een positieve beschrijving op social media en tag
@TIV-Hardenberg of gebruik #TIV2018.
TIP: Wij raden u aan de badges aan het eind van de beursdag weer in te leveren bij de beursreceptie.



19 en 20 september 2018

B2B Matchmaking event
Kom in contact met potentiële nieuwe partners! Of u nu op zoek bent naar andere
toeleveranciers, samenwerkingspartners, onderzoekspartners in het kader van een
programma of gewoon op zoek bent naar klanten! In B2B matchmaking-sessies heeft u
bilaterale gesprekken van 30 minuten met de bedrijven van uw keuze.
De B2B Matchmaking vindt plaats in hal 3. Het is ook mogelijk om afspraken in te plannen op
uw stand!
Kijk voor meer informatie op www.tiv-hardenberg.nl
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