
Aanvullende diensten

3. Media Mix

Wij bieden u aantrekkelijke media voor effectief bereik van uw doelgroep.

Advertentie in het programmaboek, Gids en Plattegrond (oplage 10.000)

 block 80 (b) X 80 (h) mm in full colour € 450,- block 80 (b) X 180 (h) mm in full colour € 900,-  Logo exposantenlijst € 150,-

Nieuwsbrief (oplage 30.000)

 Redactioneel artikel in event Nieuwsbrief + Logo € 500,-

Website EmigratieBeurs (480.000 unieke bezoekers)

www.emigratiebeurs.nl, www.emigrationexpo.com, www.emigratiebeurs.be, www.auswanderungsmesse.de, www.emigrationexpo.fr

 Logo homepage € 650,-  Extra URL exposantenlijst € 75,-

Adverteren op de TV schermen bij de entree van de hal

 per item van 60 sec. € 250,- (gedurende gehele beursperiode)

T 00 31 (0)26 377 97 39
E info@emigratiebeurs.nl
www.emigratiebeurs.nl
www.emigrationexpo.com
kvk/commerce 50176595

2. Presentatie & Workshop

 Zaterdag ZondagGewenste dag:

Zaalruimte voor 100 personen inclusief katheder, geluidsinstallatie, overhead/beamer, laptop, projectiescherm, hostess en technische support.   

  x € 295,- (per 50 minuten)

Ik wil een meubelpakket met specifieke beurskorting:

1. Meubilair 

 Pakket A (zit):  1 lage tafel, 4 lage stoelen, 1 folderrek en 1 balie à € 275,-

 Pakket B (staand):  1 hoge tafel, 3 hoge stoelen, 1 folderrek en 1 balie à € 275,-

Extra meubilair

Aantal: Omschrijving: Prijs: Bestelnr.:

  Hoge tafel  € 52,- 340

  Lage tafel   € 36,- 330

  Lage stoel   € 29,- 103

  Hoge stoel   € 33,50 214

  Balie wit afsluitbaar  € 82,50 501

  Prullenbak  € 14,- 669

  Folderrek   € 78,- 648

  Kapstok   € 24,- 622

FORMULIER VOOR HET BESTELLEN VAN AANVULLENDE DIENSTEN VOOR EXPOSANTEN

Maak een kopie voor uw eigen administratie!

Mail dit formulier naar: info@emigratiebeurs.nl  Stuur terug voor 24-01-2022
U ontvangt van ons een (extra) factuur voor de bestelde producten en diensten.

Gegevens exposant

Bedrijfsnaam

Contactpersoon M V

E-mail contactpersoon

Standnummer (indien bekend)

 Ik bestel onderstaande producten en ga akkoord met het Algemeen Reglement. Alle bedragen zijn exclusief BTW

Gegevens exposant

A B

340 330 103 214 501 669 648 622



Schermen (plasma/ lcd/ led) inclusief staander en 2 meter kabel

Computer/ laptop

 46-inch € 365,-   55-inch € 435,-  65 -inch € 595,-

 Laptop € 125,-   Desktop € 125,-  iPad € 90,- iPad houder € 100,-

7. Audio visuele middelen en computers

Hotel van de Valk Houten (Centraal gelegen aan de A27 op een steenworp afstand van de Expo Houten)

Eenpersoonskamer € 125,- per nacht, inclusief ontbijt

Tweepersoonskamer € 140,- per nacht, inclusief ontbijt

Hotelkamers voor Hotel van der Valk kunt u boeken via deze link: KLIK HIER

11. Hotelovernachting

12. Aanvullende wensen? Geef het hieronder aan. Wij nemen contact met u op.

10. Extra stroom

 1-2 kWh extra à € 149,-  3-5 kWh extra à € 376,-  5-10 kWh extra à € 545,-

Standaard heeft uw stand een stroomaansluiting van 2 kWh. Heeft u méér stroom nodig? Geef het hieronder aan:

x € 10,-

Alle exposanten krijgen standaard twee exposantenpassen per 12 m², deze passen dienen als toegangsbewijs voor alle beursdagen.

Ze zijn niet op naam en dus overdraagbaar. Wilt u extra passen, geef dat hieronder aan. U kunt deze ophalen in het organisatiekantoor tijdens de opbouw. 

8. Exposanten passen

Aantal Kosten per extra pas

9. Pantry (afsluitbaar) uitsluitend bij Uniforme Standbouw

 1 m x 1 m à € 135,-  2 m x 1 m à € 180,- 3 m x 2 m à € 260,-

Als opslagruimte of personeelsruimte kunt u een pantry in uw stand plaatsen. De afmeting van deze afgesloten ruimte (incl afsluitbare deur):

6. Huizen/Bedrijven te koop

Wilt u dat uw huizen of bedrijfspand gezien wordt door 480.000 toekomstige emigranten? Geef hier uw onroerend goed op, u ontvangt van 

ons een aparte link waarmee u uw onroerend goed kunt uploaden naar de website www.emigratiebeurs.nl:

5. Internationale VacatureBank    

 1 - 3 vacatures GRATIS (waarde € 150,-)   aantal extra vacatures à € 50,- 

 1 - 3 objecten GRATIS (waarde € 150,-)   aantal extra objecten à € 50,- 

Wilt u dat uw vacatures gezien worden door 480.000 toekomstige emigranten? Geef hier het aantal vacatures op, u ontvangt van ons een aparte link 

waarmee u uw vacatures kunt uploaden naar de website www.emigratiebeurs.nl:

NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein (Centraal in Utrecht gelegen naast het centraal station)

Eenpersoonskamer € 127,- per nacht, inclusief ontbijt

Tweepersoonskamer € 143,- per nacht, inclusief ontbijt

Hotel kamers voor het NH Hotel, Utrecht kunt u boeken via deze link: KLIK HIER

4. EmigatieMagazine BEURSSPECIAL

Het gratis EmigratieMagazine is een online begrip in Nederland. Dit online magazine verschijnt in de vorm van een beurspecial vlak voor de EmigratieBeurs. Deze 

beursspecial van EmigratieMagazine staat vol  met emigratie verhalen en algemene informatie over wonen, werken, studeren en ondernemen in het buitenland.

Met een artikel, video of advertentie in EmigratieMagazine bereikt u in één klap 45.000 potentiële emigranten en trekt u meer bezoek naar uw stand. Deadline 01/01/2022

45.000 lezers - Beursspecial - Gratis online magazine - www.emigratiemagazine.nl 

 Korte aankondiging (artikel) € 300,-  Advertentie pagina € 950,-     

 Video met kort artikel  € 950,- Expert artikel (1pagina) € 700,-

Meer informatie www.emigratiemagazine.nl  

https://www.nh-hotels.com/event/emigratiebeurs
https://forms.gle/ZDKE8q6M5823WixT7
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