Inschrijvingsformulier regular
Om uw deelname als exposant te bevestigen, gelieve dit formulier volledig
ingevuld en ondertekend terug te sturen naar
angelique.vanaccoleyen@easyfairs.com.
This application form is also available in English.

23 & 24 oktober 2019 / Flanders Expo Gent / www.sett-gent.be

1. Exposant
CORRESPONDENTIEADRES
Firmanaam: ...........................................................................................................
Straat: ...................................................................................................................
.................................................................Nr: ....................PB: ..............................
Postcode: ............................. Stad: ......................................................................
Land: .....................................................................................................................
Website: ................................................................................................................
E-mail algemeen: .................................................................................................
Tel. algemeen: .......................................................................................................

Flanders Expo
Gent, België
23-24/10/2019

.....................................

......................................

..................................

BEURSVERANTWOORDELIJKE
Naam: ....................................................................................................................

EASYFAIRS EVENTS NV
Maaltekouter 1
BE - 9051 Gent
ORGANISATIE
Event Manager
Katinka Vandevelde
Tel: +32 (0)478 20 73 74
katinka.vandevelde@easyfairs.com
Sales Executive
Angelique Van Accoleyen
Tel: +32 (0)471 81 08 16
angelique.vanaccoleyen@easyfairs.
com

Voornaam: ............................................................................................................
Functie: .................................................................................................................
Tel. (directe lijn): ....................................................................................................
GSM: .....................................................................................................................
Persoonlijke e-mail: ..............................................................................................

FACTURATIEADRES
Firmanaam: ...........................................................................................................
Juridische vorm: ...................................................................................................
BTW-nr: ................................................................................................................
IBAN: .....................................................................................................................
BIC / SWIFT: .........................................................................................................
Indien verschillend van correspondentieadres:
Straat: ...................................................................................................................
....................................................................Nr: ....................PB: ...........................
Postcode: ............................. Stad: ......................................................................
Land: .....................................................................................................................
Let op! BTW-regeling voor buitenlandse exposanten
Beslissing E.T.116547 van toepassing vanaf 01/07/2009
Info via contr.btw.ckbb@minfin.fed.be of +32 (0)2 577 40 70
Bent u van plan goederen te verkopen of diensten te verlenen in België?
Ja

by EASYFAIRS

Nee

Belgisch BTW-nr: BE .............................

INSCHRIJVINGSFORMULIER SETT GENT 2019 - 01/03

2. Deelname (ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW)
A. NAAKTE OPPERVLAKTE
INTRODUCTIE AANBIEDING

0,00
€ 160,00/m2 x................ m2 (standnummer: ............) = € ..............................................................

€ 180,00/m2

B. SUPPLEMENT PER EXTRA OPEN ZIJDE
0,00
: +5% op A = € ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 open zijdes

of

3 open zijdes

: +10% op A = € 0,00
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 open zijdes

0,00
: +15% op A = € ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C. PRIME LOCATION
0,00
+ 10% op A = € ..........................................................................................................................................................

D. SUPPLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN EEN “ALL-IN STAND”
«All-in stand» : witte houtbouw wanden, naambord, tapijt, meubilair, elektrische aansluiting (1 x 3000W),
1 multistekker (4), verlichting (1 spot 15WLED per 4m²), dagelijkse reiniging.
0,00
+ € 90,00/m2 x..............................................................................m2 = €.................................................................

E. DIGITAL PACKAGE & VERZEKERING (VERPLICHT)
Meer informatie over de digitale EasyGo-pakketten in bijlage 1

.
✔

GO FOR MORE VISIBILITY

€ 799,00 ��������������������������������������������������������������������������� € 499,00

GO FOR MORE CONTACTS .

€ 799,00 �������������������������������������������������������������������������� € 499,00

GO THE EXTRA MILE

introductie aanbieding

€ 1360,00 ��������������������������������������������������������������������� € 850,00

TE VERZEKEREN WAARDE
ALL-RISK VERZEKERINGEN
+ BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

KOSTPRIJS

€ 50.000,00

✔ € 200,00

€ 20.000,00

€ 100,00

IK RESERVEER EEN TIJDSLOT IN DE CONFERENTIEZAAL (50P) VOOR
STANDHOUDERS
gedurende 60 minuten (15’ voorbereidingstijd, ‘45 min conferentie/workshop), bij voorkeur op volgend tijdstip
(onder voorbehoud van beschikbaarheid):���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bijkomende kost per tijdslot:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 500,00

1.050,00
TOTAAL € .....................
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3. Informatie producten & services
DUID AAN WELKE CATEGORIE HET MEEST AANSLUIT BIJ UW HOOFDACTIVITEIT
Kies max. 3 producten en rangschik ze volgens belangrijkheid (het eerste is het belangrijkste).

CONTENT
& GAMES

E-books &
interactief
lesmateriaal
Educatieve/
instructieve
software
Hands-on
leersysteem

HARDWARE

ONDERWIJS
TRANSFORMATIE

PC, tablet

Opleidingen

Smartboards/
projectoren

Coaching

Printers &
kopieermachines

Mobiele apps

Robots/educatief speelgoed

Educatieve
games

Virtual reality

Andere:

Oplossingen
voor inclusie

Andere:

BEVEILING

Online
beveiliging
(internet,
netwerk,...)
Technische
beveiliging
(toegang,
camera
controle,...)

SOFTWARE

TELECOM

DIVERSE

Antivirus

Telecom
providers

Modern
schoolmeubilair

Learning
management
software

Infrastructuur

Verzekering

Netwerk
oplossingen

Online betalen

School
management
software

Cloud services

Hybride
oplossingen

Virtual reality

Andere:

Oplossingen
voor inclusie

Andere:

Webdesign

Andere:

Andere:

Andere:

4. Selectie
Alle aanvragen tot deelname die door de verschillende kandidaat-exposanten worden ingediend, moeten worden goedgekeurd door de organisatie die zich daarbij vooral op de volgende criteria baseert:
(I) de beschikbaarheid van verschillende expositieruimtes;
(II) de evenwichtige verdeling van de inhoud van de beurs;
(III) de overeenstemming van de oriëntatie van de exposant met die van de beurs;
(IV) de kwaliteit van de producten, merken en/of diensten;
(V) de variatie van producten en/of diensten.

5. Verklaring van de kandidaat-exposant
Wij hebben kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van de beurs, beschikbaar op de website of op
aanvraag. Wij verklaren deze in het geheel te aanvaarden, en ons eraan te houden.
Opgemaakt te : .................................................................... Datum : .............................................................................
Functie : ...........................................................................................................................................................................
Naam : ............................................................................. Voornaam : .............................................................................
Handtekening :

Gelieve elke pagina te paraferen.
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Profiteer van geavanceerde netwerkmogelijkheden

Profiteer van geavanceerde netwerkmogelijkheden

BESTEL NU

799 €

Publiceer vacatures

TIJDELIJKE
AANBIEDING

499 €

Vergroot uw zichtbaarheid in de media en uw community

Uw product in de Easyfairs e-mailcampagne

Plaats uw product online in de schijnwerpers

BESTEL NU

799 €

TIJDELIJKE
AANBIEDING

499 €

www.easyfairs.com/easygo • By EASYFAIRS

Neem deel aan het online forum “Ask the Expert”

Ontvang realtime meldingen wanneer
uw bezoekers aankomen

Verzamel tijdens het evenement
de contactgegevens van uw bezoekers

Ontvang een lijst van bezoekers die
uw informatie opvroegen*

Nodig uw klanten en prospects uit

Nodig uw klanten en prospects uit

Publiceer uw logo op de online exposantenlijst

Verspreid uw informatie digitaal
tijdens het evenement*

Verspreid uw informatie digitaal
tijdens het evenement*

BESTEL NU

1.360 €

TIJDELIJKE
AANBIEDING

850 €

Uw logo zichtbaar tijdens het evenement

Profiteer van geavanceerde netwerkmogelijkheden

Nodig uw klanten en prospects uit

Verspreid uw informatie digitaal
tijdens het evenement*

Zet uw producten en diensten online in de kijker

Publiceer uw bedrijfsprofiel online

Publiceer uw bedrijfsprofiel online
Zet uw producten en diensten online in de kijker

Publiceer uw bedrijfsprofiel online

Krijg toegang tot My Easyfairs

GO THE EXTRA MILE

Krijg toegang tot My Easyfairs

GO FOR MORE CONTACTS

Zet uw producten en diensten online in de kijker

Krijg toegang tot My Easyfairs

GO FOR MORE VISIBILITY

* Bezoekers kunnen informatie opvragen door met hun Smart Badge de reader(s) in uw stand aan te raken. Ze ontvangen aan het eind van de dag via e-mail uw bedrijfs- en productinformatie die u
via My Easyfairs heeft geüpload. In het aanbod is één reader inbegrepen. Als u meerdere producten exposeert, kan het interessant zijn om extra readers bij te bestellen aan € 150/ extra reader.

GEMEENSCHAPPELIJKE
FEATURES IN ALLE PAKKETTEN

Selecteer uw gewenste pakket om uw zichtbaarheid te verbeteren of om nieuwe
contacten te genereren. Of kies beide, terwijl u tegelijk maximale merkbekendheid verkrijgt, zowel online als tijdens het evenement.

BIJLAGE 1: EasyGo online pakketten

