
InfomagazIne

Installatie
vakbeurs

Hardenberg
8, 9 en 10 september 2015

Dé vakbeurs voor de gehele installatiebranche
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“Installatie Vakbeurs maakt 
waardevolle contacten met 

beslissingsbevoegden 
uit de installatiesector mogelijk. 

Door deel te nemen aan deze vakbeurs 
krijgt ons bedrijf de mogelijkheid om 

onze kennis te delen, 
ons netwerk uit te breiden 

en goede zaken te doen.”



Welkom namens projectteam  
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Voorwoord

“Bent u werkzaam in één van de segmenten binnen de installatiesector, dan is de Installatie 

Vakbeurs in Hardenberg de uitgelezen kans om uw bedrijf te presenteren aan een 

waardevolle doelgroep. U kunt kennis overdragen, netwerken en producten verkopen. Aan  

de hand van dit infomagazine vertellen wij u graag wat Installatie Vakbeurs kan bijdragen 

aan de marketing-activiteiten van uw bedrijf. Heeft u nog vragen na het lezen van dit 

infomagazine? Dan vernemen wij dat graag!”

Projectteam Elektro & Installatie

Eventmanager 
Marit Roddenhof-Rothman
maritroddenhof@evenementenhal.nl
0523-28 98 44 

Adviseur
Nadja Kuijper
nadjakuijper@evenementenhal.nl
0523-28 98 40

Productmanager
Rian Striper
rianstriper@evenementenhal.nl
0523-28 98 74
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Ook interessant voor u:  

BouwVisie Venray 
bouw• installatie • energie & besparing • monument
3, 4 en 5 november 2015

Als organisatie die de installatiebranche bedient, krijgt u ook  te maken met andere spelers uit de 

gehele bouwkolom. In het bouwen van nu én de toekomst staat ketensamenwerking centraal  

waarbij bouw-, installatie-, energie- en monumentbranches hun krachten bundelen. 

Deze krachtenbundeling is terug te zien tijdens BouwVisie op  3, 4 en 5 november 2015. Een 

vernieuwde, regionale vakbeurs, waar belangrijke schakels uit de totale bouwkolom zich gezamenlijk 

presenteren in Evenementenhal Venray. Van toeleveranciers van bouw- en installatiemateriaal tot 

sanitair groothandels, en importeurs van zonne-energiesystemen tot glas-in-lood-restaurateurs.  

Ga voor meer informatie en het online boeken van uw beursdeelname naar:  

evenementenhal.nl/bouwvisie.

Installatie Vakbeurs Hardenberg
Installatie Vakbeurs Hardenberg is ooit begonnen als een regionale vakbeurs, maar is na zeventien 

jaar uitgegroeid tot dé beurs voor installatietechniek in Nederland. Het karakter van de beurs blijft 

regionaal, het grootste gedeelte van de ca. 15.000 bezoekers komt namelijk uit de uit de noordelijke 

provincies. Echter weet ook de rest van Nederland Hardenberg prima te vinden. Zowel de exposanten 

als de bezoekers  zijn vaak landelijk of zelfs internationaal actief. Fabrikanten, importeurs en 

groothandelaren in de installatiebranche op het gebied van verwarming, sanitair, klimaatbeheersing 

en koudetechniek maken onderdeel uit van het platform.

Openingstijden
Openingstijden 

dinsdag  8  september  14.00 uur tot 22.00 uur

woensdag  9  september  14.00 uur tot 22.00 uur

donderdag  10  september  14.00 uur tot 22.00 uur

OpbOuwdagen 

zaterdag  5  september  08.00 uur tot 15.00 uur

maandag  7  september  08.00 uur tot 18.00 uur

afbOuwdagen 

donderdag  10  september  22.15 uur tot 24.00 uur

vrijdag  11  september  07.00 uur tot 14.00 uur



“De gehele installatiebranche 

onder één dak. Thuisblijven is dus geen 

optie. Er is een goede service, 

het full service concept is 

betaalbaar en er is een 

ontspannen en huiselijke sfeer.

Installatie Vakbeurs is dé plek om aan 

relatiebinding met de doelgroep te doen.”

“Het is voor een bedrijf belangrijk om een ‘gezicht’ te hebben. 

Dit gezicht moet je af en toe laten zien op een vakbeurs! 

Op deze manier behoudt je het contact en 

kan er echt een waardevolle relatie worden opgebouwd.”

Exposanten over Installatie Vakbeurs

Exposanten

Installatie Vakbeurs richt zich op: 

• Airconditioning en luchtbehandeling

• Koudetechniek

• Ventilatie

• Renovatie en onderhoud

• Dakbedekking

• ICT, advies en dienstverlening

• Gereedschappen

• Scholing

• Bedrijfswagens/klein transport

• Verwarming

• CV-ketels

• Meet- en regeltechniek

• Waterbehandeling

• Isolatie

• Leidingsystemen

• Gebouwautomatisering

• Energie en besparingstechnieken

• Sanitair
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Het nationale platform 
voor de installatiebranche

Al 17 jaar 
toonaangevend

Ca. 300 
exposanten 

75% van de bezoekers is 
beslissingsbevoegd

Installatie Vakbeurs Hardenberg samengevat:
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“Gemoedelijke beurs om met elkaar 

gegevens en ervaringen 

uit te wisselen. Tevens biedt de vakbeurs 

de mogelijkheid om samen met een 

klant de leverancier op de stand 

te bezoeken in een compleet 

andere omgeving. Hierdoor kunnen ook 

interessante samenwerkingen 

ontstaan.”

“Het is een compacte en complete vakbeurs waarin je in relatief korte tijd veel 

informatie tot je kunt nemen met interessante ontwikkelingen.”
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Bezoekers

registreren (met KvK-nummer). Na registratie 

ontvangen zij een e-ticket voor de betreffende 

vakbeurs. Door middel van deze methode 

wordt de bezoekerskwaliteit voor u als exposant 

gewaarborgd. 

Bezoekers van deze vakbeurs zijn: directie, 

inkopers, vertegenwoordigers en adviseurs van 

ondermeer technische diensten, adviesbureaus 

en gemeenten. Het is dus dé perfecte 

gelegenheid om onder de aandacht te komen 

bij de juiste doelgroep. Uit onderzoek en 

analyse van voorgaande edities blijkt namelijk 

ook dat gemiddeld 75% van de bezoekers van 

deze vakbeurzen beslissingsbevoegd is. 

Installatie Vakbeurs is de gelegenheid om face-

to-face in contact te komen met uw doelgroep. 

Om het maximale uit uw beursdeelname 

te halen, bepaalt u de kwaliteit van de 

bezoekers. U beslist wie er wordt uitgenodigd. 

Middels de ‘uitnodigingsservice’ nodigen 

wij uw klanten (namens u) uit. Dit doen we 

door een uitnodiging te versturen naar het 

adressenbestand welke u bij ons aanlevert. 

Hierdoor wordt een doelgericht publiek 

uitgenodigd. 

Installatie Vakbeurs legt de focus op de 

bezoekerskwaliteit. Bezoekers worden dan 

ook geattendeerd om zich online voor te 



“Installatie Vakbeurs is een

aantrekkelijke ontmoetingsplek 

om in een ongedwongen sfeer 

de mensen achter de diverse 

bedrijven eens in levende lijve te zien 

en te spreken. De handel gaat zoveel 

makkelijker daarna.”

“Het zijn hele leerzame en

aangename beurzen waar 

de nieuwste technieken te zien zijn 

en waar goed te netwerken is onder het 

genot van lekkere hapjes en drankjes.”

Bezoekers over Installatie Vakbeurs

“Er is voor elk wat wils in een 

inspirerende omgeving en 

hartelijke gastvrijheid.”
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Ons evenement. 
uw mOment.

Evenementenhal 

VENRAy
de Voorde 30

5807 eZ Venray

t 0478 - 51 97 90

f 0478 - 51 97 80

MesseHAL

BAd SAlzuflEN
benzstraße 23

d-32108 bad salzuflen

t +49 (0) - 2151 96 39 011

f +49 (0) - 2151 96 39 020

Evenementenhal 

HARdENBERG
energieweg 2

7772 tV Hardenberg

T 0523 - 28 98 98

F 0523 - 28 98 00 

Evenementenhal 

GoRINCHEM
franklinweg 2

4207 HZ gorinchem

t 0183 - 68 06 80

f 0183 - 68 06 00

www.evenementenhal.nl

fULL SerVICe formULe

LandeLIJKe deKKIng

Lage aLL-In PrIJS

40.000 m2 eXPoSITIerUImTe

4.000 graTIS ParKeerPLaaTSen
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Evenementenhal 

VENRAy
de Voorde 30

5807 eZ Venray

t 0478 - 51 97 90

f 0478 - 51 97 80

MesseHAL

BAd SAlzuflEN
benzstraße 23

d-32108 bad salzuflen

t +49 (0) - 2151 96 39 011

f +49 (0) - 2151 96 39 020

Evenementenhal 

HARdENBERG
energieweg 2

7772 tV Hardenberg

T 0523 - 28 98 98

F 0523 - 28 98 00 

Evenementenhal 

GoRINCHEM
franklinweg 2

4207 HZ gorinchem

t 0183 - 68 06 80

f 0183 - 68 06 00

Vakbeurzen: 

Maximaal rendement uit uw 

marketingbudget

Vakbeurzen zijn een effectieve manier om in contact te komen 

met waardevolle relaties uit uw sector. U ontmoet nieuwe klan-

ten, wisselt van gedachten met bestaande relaties en brengt 

uw producten en/of diensten onder de aandacht van een 

zakelijk invloedrijke doelgroep. Er zijn immers veel professionals 

uit uw branche. De combinatie van uw ambitie, de specifieke  

sectorbenadering van de vakbeurs en onze full-service aanpak 

maakt dat u een maximaal rendement haalt uit uw deelname 

(of marketingbudget).

Vakbeurzen

Consumentenbeurzen

Evenementen

Congressen

Concerten

Vergaderingen

Partijen

Ontzorgen

 Evenementenhal levert  

allerlei gemaksdiensten, 

waardoor u zich kunt  

concentreren op uw doel  

en het door u gewenste 

rendement.  

 Faciliteren

U wordt voorzien in alles 

wat u nodig heeft.  

Wij zorgen dat het u aan 

niets ontbreekt. Van een 

compleet opgebouwde 

stand, catering, gratis  

parkeren tot de  

uitnodigingsservice.

Persoonlijk

Ervaar de verademing  

van duidelijke afspraken, 

één projectteam en een 

heldere aanpak. Wij kennen 

uw markt en uw klanten en 

creëren een platform waar 

alles in het teken staat  

van betekenisvolle  

ontmoetingen.
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Full Service Formule

Faciliteren en ontzorgen zit ons in het DNA. Niet alleen door het aanbieden van een professionele, 

sfeervolle omgeving, maar door u volledig te ondersteunen en een goede gastheer of gastvrouw te 

zijn. Daarin ligt onze kracht. Onze full service formule symboliseert deze filosofie. 

•   Een compleet opgebouwde, afgewerkte en schoongemaakte standunit: vloeroppervlak, 

standbouwpanelen, frieslijst met naamsvermelding, verlichting door duospots en  

vloerbedekking. 

•   Standaard, digitale banner ter promotie van uw beursdeelname (voor eigen gebruik,  

aangeleverd door Evenementenhal)

•  1 Vlag in de vlaggenmast (zelf aangeleverd o.b.v. beschikbaarheid)

•  Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het standhoudersrestaurant.

•  U en uw relaties kunnen onbeperkt gebruik maken van de catering op de beursvloer.

•  De uitnodigingsservice (Wij nodigen uw relaties voor u uit).

•  Gratis parkeren voor exposant en bezoeker.

•  Heftruckservice (tot 2,5 ton).

•  MIJN EVENEMENTENHAL

Meetings & Events

Of het nu gaat om een bijeenkomst, congres, 

vergadering of productlancering, voor iedere 

wens, passend bij elk pakket, heeft de afdeling 

Meetings & Events een oplossing.  

Geef uw wensen door en wij zetten alles op 

alles om ze te realiseren. Uiteraard uitgewerkt  

en aangeboden in een heldere en vrijblijvende 

offerte.

direct contact met meetings & events 

Hardenberg



Haal meer uit uw beursdeelname

De verschillende promotiemogelijkheden van Evenementenhal maken het mogelijk om uw bedrijf creatief 

te onderscheiden van andere deelnemers. U kunt kiezen uit een aantal effectieve middelen die meer 

exposure creëren voor en tijdens de vakbeurs. Verhoog uw bereik en attentiewaarde en maak bezoekers 

nog nieuwsgieriger naar uw onderneming.

Voorafgaand aan de vakbeurs Tijdens de vakbeurs
- Mailing - Spandoek buiten

- Banners - Rodeloper

- Handtekening mail - Suikerzakjes

  - Exposeren op plateau in de vijver

  -  Standskinn

Voor meer informatie neem direct contact op met de beursorganisator

Wilt u extra 
opvallen?
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Onderscheidend
en verrassend!

Val extra op met creatieve promotiemiddelen

Van online promotiemogelijkheden voorafgaand aan de beurs als een digitale banner en uw 

bedrijfslogo op drukbezochte webpagina´s tot creatieve promotie tijdens de beursdagen. Er 

is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een voertuig in de vijver, toiletreclame en zogeheten 

´reverse graffiti´, een duurzame vorm van buitenreclame waarbij uw logo of andere uiting op 

de grond wordt aangebracht. Kies uit de vele mogelijkheden of stel uw eigen pakket samen 

zodat het naadloos aansluit bij uw marketingdoelstellingen. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de beursorganisator.



Uw spandoek buiten 
boven entree

Rodeloper tegel met 
uw logo

Suikerzakjes met uw logo
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Sommige middelen zijn beperkt beschikbaar,  

u kunt de mogelijkheden navragen bij uw 

contactpersoon.



Creëer meer beleving in uw 
beurspresentatie!

Om meer glans te geven aan uw beurspresentatie breidt  

Evenementenhal haar full service pakket nog verder uit. We 

bieden exposanten de mogelijkheid om hun eigen stand te 

voorzien van nog meer beleving! Met Standskinn kunt u de 

achterwand of zijwanden van uw stand voorzien van kleur, 

beelden of teksten. Voorzie uw achterwand bijvoorbeeld van  

een corporate beeld dat ook uw folder of website siert. Voer uw 

stand volledig uit in uw huisstijlkleuren of plaats uw speciale 

beursboodschap opvallend op de wand. Deze toevoegingen 

verhogen de aantrekkelijkheid van uw beursdeelname en dragen 

bij aan een betere herkenbaarheid van uw merk of product.

Kijk op www.standskinn.nl voor meer 

informatie.

6 x 3 meter

www.standskinn.nl

Kleurvariant

3 x 3  meter

4 x 3  meter
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Schrijf u nu in als exposant!

Ga hier naar het inschrijfformulier!



Hardenberg

Bad Salzuflen
Gorinchem

Venray

Hardenberg

Bad Salzuflen
Gorinchem

Venray CoNtACt
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Evenementenhal 

HARdENBERG
energieweg 2

7772 tV Hardenberg

T 0523 - 28 98 98

F 0523 - 28 98 00 

Evenementenhal 

GoRINCHEM
franklinweg 2

4207 HZ gorinchem

T 0183 - 68 06 80

F 0183 - 68 06 00

Evenementenhal 

VENRAy
de Voorde 30

5807 eZ Venray

T 0478 - 51 97 90

F 0478 - 51 97 80

MesseHAL

BAd SAlzuflEN
benzstraße 23

d-32108 bad salzuflen

T +49 (0) - 2151 96 39 011

F +49 (0) - 2151 96 39 020



Hardenberg

Bad Salzuflen
Gorinchem

Venray
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Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact met ons op!

marit Roddenhof-Rothman | eventmanager
0523 - 28 98 44
maritroddenhof@evenementenhal.nl

nadja Kuijper | adviseur
0523 - 28 98 40 / 06 - 50 27 21 89
nadjakuiper@evenementenhal.nl

Rian striper | productmanager
0523 - 28 98 74
rianstriper@evenementenhal.nl

Bedankt voor 
uw interesse in 

Installatie
vakbeurs



www.evenementenhal.nl


