Informatiemarkt
Algemeen:
We hanteren de volgende criteria voor standhouders:
Het moet om onderwijs gerelateerde organisaties gaan. Het moet om een dienst / product gaan dat
aansluit bij de behoefte van onze doelgroep. Promotionele acties zoals hand-outs zijn uitsluitend
binnen uw standruimte toegestaan (zie verder deelnamevoorwaarden).
Uw basisstand bestaat uit een stijlvolle en uniforme standruimte met voorzieningen zoals meubilair,
gratis wifi, klimaatbeheersing, uw logo op de Advan standwand. Additioneel kunt u uw stand verder
aankleden/aanvullen met een folderrek, balie, tv-scherm, etc. zie ook volgende bladzijdes.
Heeft u verder nog specifieke wensen, neem dan contact op met Karen Titulaer of Bertina Zinger, bij
voorkeur via e-mail: info@burobombarie.nl
Voorbeeld van hoe uw stand eruit kan komen te zien
-

uw logosticker op groot formaat geplakt op uw standwand

-

42”scherm met wandbeugel en vga- of hdmi-bekabeling

-

full color A0-poster-sticker (1189 x 841 mm) geplakt op uw
standwand

-

afsluitbare balie met schap

-

brochurehouder A4

Informatiemarkt-pakketten
A.
-

Premium-pakket à € 1900,00 excl. btw
Bestaat uit:
Stand op de informatiemarkt van 6 m2
(uniforme standbouw incl. meubilair, gratis WIFI, etc.)
Logo op poster / uitnodigingen
Logo op onze congreswebsite (in roulerend bannersysteem)
5 VIP-kaartjes
2 kaartjes voor standhouders
Folder/ inlay in congresmap (onder voorbehoud)

N.B. u dient nog wel aan te geven of u gebruik maakt van Basisstand 1 of Basisstand 2
B.
-

Standaard-pakket à € 1400,00 excl. btw
Bestaat uit:
Stand op de informatiemarkt van 6 m2
(uniforme standbouw incl. meubilair, gratis WIFI)
Vermelding op congresuitingen: “mede mogelijk gemaakt door..”
2 VIP-kaartjes
2 kaartjes voor standhouders

N.B. u dient nog wel aan te geven of u gebruik maakt van Basisstand 1 of Basisstand 2
1

Basisstand 1 (prijs zit inbegrepen in de
Informatiemarkt-pakketten)
3000 mm breed x 2000 mm diep, 6 m² Advansysteem
1 logosticker 450x800 mm + 2 afgeplakte
kolommen
Meubilair:
- 1 witte Advantafel
- 2 witte kunststof krukken met verchroomd
onderstel (in hoogte verstelbaar)
- 2 pendelspots incl. bekabeling en 1
wandcontactdoos t.b.v. standhouder

Basisstand 2 (prijs zit inbegrepen in de
Informatiemarkt-pakketten)
3000 mm breed x 2000 mm diep, 6 m² Advansysteem
1 logosticker 450x800 mm + 2 afgeplakte
kolommen
Meubilair:
- 1 statafel chroom onderstel met wit
vierkant blad
- 2 witte kunststof krukken met verchroomd
onderstel (in hoogte verstelbaar)
- 2 pendelspots incl. bekabeling en 1
wandcontactdoos t.b.v. standhouder
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Maak uw stand compleet met:
[1] 1 brochurehouder A4 (met max. 8
schappen) à € 39,00 per stuk (excl. btw)
[2] 1 afsluitbare balie met schap in het wit à
€ 67,00 per stuk (max. 1) (excl. btw)
[3] 1 full color A0-poster (1189 x 841 mm) à
€ 45,00 (excl. opmaak) (excl. btw)
[4] 1 42”scherm met wandbeugel en vga of
hdmi- bekabeling à € 195,00 (excl. btw)

Plattegrond Informatiemarkt
Maximaal 28 standplaatsen beschikbaar
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Aanvullende opties:
Mijn.PO-Raad.nl
Op mijn.poraad.nl staat een pagina met aanbieders van diensten en opleidingen, die interessant
kunnen zijn voor een schoolbestuur.
Profilering op deze pagina van de PO-Raad kost externe dienstverleners en opleiders niets. Wel
wordt gevraagd een korting te geven aan leden van de PO-Raad.
Wanneer u de optie voor profilering van uw organisatie op mijn.poraad.nl aanvinkt, neemt de PORaad contact met u op over de mogelijkheden en voorwaarden.
Meer informatie
Voor meer informatie over uw deelname en het reserveren van uw standruimte kunt u contact
opnemen met:
Buro Bombarie
www.burobombarie.nl
06-53570971
info@burobombarie.nl
Karen Titulaer en Bertina Zinger
Aanleverwijze logo en indien gewenst A0 poster
Uw logosticker wordt op een formaat van 450 mm hoog en 800 mm breed in full colour op uw
standwand geplakt. U dient dan wel uiterlijk 1 juni uw logo in hoge resolutie van minimaal 300 dpi in
een EPS bestand met lettercontouren (vectoren) en CMYK kleuren te mailen naar
info@burobombarie.nl
Indien gewenst wordt uw A0 poster op het formaat van 1189 mm hoog en 841 mm breed op uw
standwand geplakt. U dient dan wel uiterlijk voor 1 juni uw kant-en-klare poster in hoge resolutie van
minimaal 300 dpi te mailen in een EPS bestand met lettercontouren(vectoren) en CMYK kleuren naar
info@burobombarie.nl. Gebruik bij grote bestanden Wetransfer. Heeft u hulp nodig met het
vervaardigen en opmaken van uw A0 poster? Tegen betaling kan onze reclame-studio u helpen.
Neem even contact met ons op via info@burobombarie.nl
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