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XL stand standaard inhoud
De XL stand is minimaal 8 x 5 meter (40m2) en wordt altijd uitgevoerd als kopstand (drie open zijden).

Bij de XL stand is het volgende inbegrepen:

Achterwand van witte modulaire MDF wanden (2.5m hoog)

Berging van 2 x 1 meter met afsluitbare deur

Donkerblauwe tapijttegels

Twee naamborden met vermelding firmanaam + standnummer

Friesconstructie langs de drie open zijdes van 350cm hoog

Logo print op de fries—voorzijde 2 prints, zijkanten 1 print

Dagelijkse schoonmaak

Gebruik van WIFI (niet geschikt voor live streaming)

Zes spots 300W achter de fries gemonteerd

Stroomtoevoerleiding 3KW inclusief stopcontact met 3 plugpunten

Twee parkeerkaarten
Standaard pakket inrichting
Stoel, lichtgrijs (105gr)

8

Tafel 74cm hoog, wit, rond (603w)

2

Brochure rek, antraciet (935)

2

Balie, antraciet met beukenblad (820)

1

Barkruk, zwart (503z)

1

Kentia palm

2
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XL stand standaard overzicht
Onderstaande visuals geven schematisch de inhoud en opbouw van de XL stand weer.

De zichtmaat van de panelen is 97cm breed x 236cm hoog
per paneel.
De banieren met logo print aan de zijkanten zijn 490cm
breed en 95cm hoog.
De banieren met logo print aan de voorzijde zijn 390cm
breed en 95cm hoog. Let op: de voorzijde wordt uitgevoerd in twee losse banieren.
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XL stand: wat kan ik er mee?
Als u een XL stand geboekt heeft, zijn er een aantal zaken die wij graag van u ontvangen:

Uw logo in EPS of AI bestand voor het printen van de banieren.

Een plattegrond tekening voor de positie van de berging In de visuals staat deze in het midden van de achterwand, maar u kunt zelf de plek bepalen. Vergeet op uw tekening niet de positie van de deur aan te geven.
U heeft met uw XL stand een voordeel t.o.v. de standaard stand: u mag wisselen in uw inrichting!
Standaard wordt de stand met witte tafels en grijze stoelen op normale zithoogte uitgevoerd. U heeft de mogelijkheid om één of beide sets te wisselen voor een hoge witte tafel (110cm hoog) met zwarte krukken.
Standaard:

2 x tafel met ieder 4 stoelen
Hoge optie:

2 x hoge tafel met ieder 4 krukken
Ook kunt u de planten wisselen. Standaard worden er 2 Kentia palmen geplaatst (hoogte ca 170cm, doorsnede ca
80cm). U kunt deze wisselen voor laurier (piramide vorm, ca 150cm hoog, doorsnede ca 45 cm). De planten worden allemaal in een zwarte pot geleverd.
U wordt na het boeken van de XL stand door onze operations afdeling benaderd om deze opties
met u door te nemen en uw keuze vast te leggen.
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XL stand: wat is nog meer mogelijk?
Daarnaast biedt easyFairs nog een aantal mogelijkheden om uw stand verder aan te kleden:


Print op achterwand. easyFairs biedt u de mogelijkheid om voor slechts 95 euro per paneel de achterwand te laten beprinten. Zie onderstaande visual voor een voorbeeld.



Volledige full colour bedrukking banieren. De banieren aan de open zijdes hebben standaard een
witte achtergrond met daarop uw logo. U kunt er ook voor kiezen om de banieren te laten uitvoeren in
volledige full colour bedrukking voor slechts 195 euro extra (totaalprijs bij 40m2 stand).



Vergroting berging. Wilt u een keukentje in de berging maken en is 2m2 daarvoor te krap? De berging
kan vergroot worden als u dat wenst. De extra panelen kosten 35 euro per stuk. Let op: vergroting gaat
per hele of halve meter, andere formaten panelen zijn niet beschikbaar.



AV materiaal. Bij easyFairs kunt u diverse schermen en andere AV middelen huren. Op standaard of aan
de wand gemonteerd, met of zonder laptop, blue ray of DVD speler, alles is mogelijk. Op Mijn easyFairs
vindt u een volledig overzicht met prijzen.

Natuurlijk is dit een kleine greep uit de mogelijkheden. Een compleet overzicht vindt u op Mijn easyFairs. Mocht u
daar net niet vinden wat u zoekt, laat het ons weten. Wij zoeken het graag voor u uit!
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