Factsheet Beurs VNG Jaarcongres 2019
4 en 5 juni 2019, Barneveld
Programma 4 en 5 juni 2019
Op 4 juni wordt het thema tijdens het plenaire programma bij de deelnemers op zeer verrassende wijze voor
het voetlicht gebracht. In de middag vinden workshops, deelcongressen en excursies plaats die uitgebreid
op het thema ingaan.
Op 5 juni spreken o.a. de voorzitter van de VNG, de heer J. van Zanen en de minister van BZK, mevrouw K.
Ollongren. De Algemene Ledenvergadering is onderdeel van het ochtendprogramma.
Aantal deelnemers en bezoekers
Wij verwachten op 4 juni ongeveer 2500 deelnemers en op 5 juni ongeveer 2200 deelnemers.
Standinformatie
Standtype A: standaardstand
De standaardstand die wij u aanbieden heeft een afmeting van 3x2 meter en heeft de volgende
standaardinrichting:
- aan 2 of 3 zijden gesloten systeemwanden in de kleur zwart van 1 meter breed en 2½ meter hoog;
- frieslijst met naamsvermelding in de kleur wit;
- duospot van 100 watt;
- 1 balieblok van 96 cm. breed, 46 cm. diep en 93 cm. hoog;
- 1 elektrisch aansluitpunt (220V, 1kW) met verdeeldoos;
- vloerbedekking in de kleur rood;
- gratis toegang en lunchpakketten voor twee exposanten per stand en alleen voor het
dagprogramma;
- NB: exposanten hebben geen toegang tot de besloten feestavond op 4 juni. Exposanten hebben
wel toegang tot de ontvangt door het gemeentebestuur van Maastricht. Dit is aansluitend aan de
deelcongressen. Voor de exacte locatie verwijzen wij u naar de website.
Standtype B: eigen standbouw
Wij bieden u ook de mogelijkheid aan om met uw eigen stand deel te nemen aan de beurs waarbij u
beschikt over een lege ruimte van 3x2 meter. Hierbij is inbegrepen:
- 1 elektrisch aansluitpunt (220V, 1 kW) met verdeeldoos;
- gratis toegang en lunch voor twee exposanten per stand en alleen voor het dagprogramma;
- maximale bouwhoogte is 6 meter;
- NB: exposanten hebben geen toegang tot de besloten feestavond op 4 juni.
Aan de buitenzijde van de beursruimte geldt een maximum bouwhoogte van 2,50 meter. Indien u kiest voor
eigen standbouw moet er vooraf ter goedkeuring een tekening worden ingediend bij de organisatie.
Prijzen:
 Stand buitenring
€ 3.995,00 ex btw
 Tussen stand eiland
€ 4.195,00 ex btw
 Kopstand eiland
€ 4.495,00 ex btw.
Inschrijven
U kunt zich via de link in de mail inschrijven voor de beurs. U kunt direct een stand in optie nemen. Na vijf
dagen wordt de optie automatisch omgezet in een definitieve reservering.
In het aangemaakte account kunt u te allen tijde inloggen en aanpassingen aan uw bestellingen doen. De
webshop wordt op 27 mei, 17.00 uur, gesloten.
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Standnummer
Vanaf medio maart staat op www.vngjaarcongres.nl een plattegrond met alle beschikbare stands. Bij
aanmelding kunt u direct een stand opteren.
Openingstijden beurs en exposuretijden
De beurs wordt gehouden in de Midden Nederland Hallen (MNH) en is gedurende de twee dagen open tot
13.30 uur.
Uit ervaring blijkt dat de grootste drukte te verwachten is op de volgende tijden:
- 4 juni ontvangst van 09.00 – 10.15 uur en tijdens de lunch van 12.00 – 13.30 uur.
- 5 juni ontvangst van 09.00 – 09.45 uur en tijdens de lunch van 12.30 – 13.30 uur.
De lunchpauze op dinsdag is met 30 minuten verlengd!
De ervaring leert dat er tijdens het plenaire programma deelnemers op de beursvloer aanwezig zijn.
Opbouwtijden beurs
Uw standaardstand kunt u uitsluitend inrichten op maandagmiddag 3 juni van 12.00 – 18.00 uur.
Bij eigen standbouw kan van 08.00 – 18.00 uur de stand opgebouwd worden.
Op 4 juni is er alleen de mogelijkheid om kleine spullen aan te leveren via de centrale entree.
Uw stand moet uiterlijk 08.45 uur ingericht zijn en alle afval moet worden verwijderd en mag niet
zichtbaar zijn.
U kunt woensdag 5 juni vanaf 14.00 uur afbouwen.
Deelname aan de beurs
Indien u wilt deelnemen aan de beurs als exposant, verzoeken wij u het elektronische
inschrijfformulier in te vullen.
Indien u extra zaken voor uw stand wilt bestellen, kunt u dat doen via de webshop. Na inschrijving ontvangt
u een inlogcode. U kunt uw bestellingen in de webshop plaatsen tot 27 mei, 17.00 uur. Hierna wordt de
webshop gesloten.
Alle informatie over het VNG Jaarcongres 2019 staat op onze website www.vngjaarcongres.nl.
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