
 

□ Ja, ik wil graag deelnemen aan TreeVention 2019 
 
 

Naam bedrijf:..……………………………………………………………………………………  
Contactpersoon:………………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………...  
Postcode:……………………………………………………………………………………………  
Woonplaats:……………………………………………………………………………………….  
Land:………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon:…………………………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………………………………………………………………………  
 

Stands  
We hebben de stands ingedeeld in twee maten, wat de gezamenlijke uitstraling ten goede komt:  
 

□ 15 m2 (7,5 m bij 2 m) €   600,-  
□ 25 m2 (12,5m bij 2m) € 1000,-  
* wilt u een andere verhouding qua m2 neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden 
 

Stroom  
Mocht u stroom in uw stand willen is dit mogelijk, de kosten hiervan zijn € 75,-  
□ Ja, ik wil graag een stroomaansluiting (1 x 230 v)  
 

Catering  
We willen bezoekers ontvangen met de gastvrijheid die zij in de Euregio gewend zijn. We  
willen ze kosteloos een hapje en drankje aanbieden. Ook standhouders kunnen deze dagen  
gebruik maken van onbeperkt eten & drinken. Voor deze service voor zowel klanten als  
standhouders brengen we voor de gehele beurs per stand € 100,- in rekening.  
 

Wandjes  
We willen de beurs een open karakter geven. In het midden van TreeVention is het cateringplein, 
hieromheen bevinden zich de stands. Mocht u voor uw inrichting toch een wand nodig hebben, dan 
proberen we de indeling zo te maken dat we uw stand van een wand kunnen voorzien.  
 

□ Nee, ik gebruik geen achterwand  
□ Ja, ik heb graag een achterwand in mijn stand  
 

Huur stand materialen  
Voor de aankleding van uw stand is het mogelijk de volgende materialen te reserveren:  
……. x Statafel met hoes à € 15,-  
….... x Barkruk à € 5,00  
……. x Tuinset (tafel, vier stoelen) à € 25,-  
 

Communicatie 
Via persberichten, advertenties en bijlagen zal TreeVention volop in de media aanwezig zijn. 
Potentiële bezoekers willen we ook digitaal bereiken, we versturen een nieuwsbrief in vier talen. 
Deze nieuwsbrieven staan ook tot uw beschikking.  
 

Ook laten we flyers drukken op A5 formaat. Deze sturen wij mee met diverse vakbladen en staan ook 
voor u ter beschikking, om te verspreiden onder uw klanten.  
 

 

Hier kunt u per taal de aantallen aangeven die u graag ontvangt: 
 

…… x A5 flyer Nederlands          …… x A5 flyer Frans 

…… x A5 flyer Duits                      …… x A5 flyer Engels 



Op- en afbouwdagen 
Vrijdag 18 januari    08.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 19 januari 08.00 – 11.00 uur 
 
Dinsdag 22 januari      08.00 – 18.00 uur 
Woensdag 23 januari 08.00 – 11.00 uur 
 
 
Overige vragen en/of opmerkingen kunt u hieronder invullen 
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………
….………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………
…….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………… 
…….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………… 
…….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………… 
 
 
Wij ontvangen uw deelnameformulier graag zo snel mogelijk, mail deze pagina aan 
info@treevention.eu of per fax aan +31(0)77-3031015.  
 
Datum:    Naam:                 Handtekening:  
 
 
 
………………………………….   ……………………………………….   ……………………………………… 


