STANDENBOUW 2019
Waarom een stand bestellen via Funeral Expo for Professionals?
-

Eén huisleverancier die altijd ter plaatse is.

-

U krijgt een full service.

-

U ontvangt één prijs, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

-

1 centrale contactpersoon.

Waarom kiezen voor een all-in stand?
-

Minimale voorbereidingstijd voor uzelf en geen kopzorgen bij de op- en afbouw.

-

Geen operationele beslommeringen, u kan zich focussen op uw (potentiële) klanten.

-

Prijs/kwaliteit: de meest gunstige formule.

Is dit de meeste interessante formule?
Of lijkt de prijs van een andere standenbouwer interessanter?
Denk dan even aan het volgende:
-

Elektriciteitsaansluiting inbegrepen?

-

Uw stand gegarandeerd afgewerkt op tijd?

-

Permanente service ter plaatse?

-

Enkel geaccrediteerde/geregistreerde werknemers?

-

Geen onverwachte kosten?

pakket: NEW LOOK
Vanaf 12 m²
- Voltapijt met beschermfolie
- Lichtgrijze scheidingswanden
2m50 h x 1m br
- 1 Naambord per open zijde
- Spots op rail: 1 per 4 m2
- 1 x Multi stopcontact
- Stroomaansluiting 1500 W

Prijs: € 40,00 per m² exclusief btw

Optie 1: Berging (2 m²)
Bij een New Look heeft u de optie om een afsluitbare berging
van 2 m² te laten inbouwen in de hoek van de stand.
Deze is afsluitbaar met een deur en een sleutel.

Prijs: € 150,00 exclusief btw

Optie 2: Printwall
Per paneel kan er een print worden aangebracht.
Dit is mogelijk bij één of bij meerdere panelen met een
afbeelding door u aangeleverd.
Prijs: € 161,00 per paneel exclusief btw

Optie 3: Printdoek
Aan de rechterzijde, linkerzijde of de achterwand kan er over
de volledige breedte een doek worden aangebracht met een
afbeelding door u aangeleverd.
Na afloop van de beurs kunt u vrij beschikken over de doek/doeken

Prijs: € 147,00 per lopende meter (minimum 2 lopende meter)

3

pakket: FUN BIG
Vanaf 42 m2
- Voltapijt (kleur naar keuze) met beschermfolie
- Lichtgrijze scheidingswanden 2m50 h x 1m br
- Berging 2 m² met deur en slot
- Luifel met plafonddoek, 3m50 h
- Gepersonaliseerde visual in de lichtbak
aan de voorzijde
- Plafondspots: 6 x spot STBN 70 W
- 2 x Multi stopcontact
- Stroomaansluiting 3000 W
Na afloop van de beurs kunt u vrij beschikken over de
doek/doeken

Prijs: € 68,00 per m² exclusief btw

Optie 1: Printwall
Per standpaneel kan een print worden
aangebracht.
Dit is mogelijk bij één of bij meerdere panelen
met een afbeelding door u aangeleverd.

Prijs: € 161,00 per paneel exclusief btw
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pakket: TRUSS BLACK
Vanaf 36 m2
- Voltapijt (kleur naar keuze) met
beschermfolie
- Lichtbrugconstructie op poten, 4m h
- Zwart moltondoek aan 1 of 2 gesloten
zijden
- Spot HQI 150W - 1 per 10 m2
- 1 x Multi stopcontact
- Stroomaansluiting 3000 W
- 1 naambord
Prijs: € 49,00 per m² exclusief btw

Optie 1: Berging (1 m²)
Bij een truss black heeft u de optie om een afsluitbare berging te laten inbouwen, dit
komt altijd in de hoek die aansluit op een gesloten wand.
Deze is afsluitbaar met een deur en een sleutel.
Prijs: € 169,00 exclusief btw

Optie 2: Spandoek
Indien u geen zwart molton doek wenst
kunnen wij spandoeken met visuals op
maat laten maken ter vervanging van het
zwarte moltondoek.
Na afloop van de beurs kunt u vrij beschikken over de
doek/doeken

Prijs: op aanvraag

5

pakket: FUN TRUSS OPEN
Vanaf 36 m2
- Voltapijt (kleur naar keuze) met
beschermfolie
- Lichtgrijze scheidingswanden 2m50 h x 1m
- Lichtbrugconstructie op poten, 4 m hoog
- Spot HQI 150W - 1 per 10 m2
- 1 x Multi stopcontact
- Stroomaansluiting 3000 W
- 1 naambord
Prijs: € 58,00 per m² exclusief btw

Optie 1: Berging (2 m²)
Bij een fun truss heeft u de optie om een
afsluitbare berging te laten inbouwen, deze komt
altijd in de hoek die aansluit op een gesloten wand.
Deze is afsluitbaar met een deur en een sleutel.

Prijs: € 150,00 exclusief btw

Optie 2: Printwall
Per paneel kan er een print worden aangebracht.
Dit is mogelijk bij één of bij meerdere panelen met
een afbeelding door u aangeleverd.

Prijs: € 161,00 per paneel exclusief btw
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TAPIJT
Indien u een stand heeft gekozen die hierboven vermeld staat dan kunt u kiezen uit volgende
tapijtkleuren om uw stand aan te kleden:

0100 Wit

010 Agneau

0214 Sand

0219 Sahara

0302 Dark Brown

0303 Cognac

0408 Miel

0450 Oranje

0503 Violet

0510 Fuchsia

0613 Smaragd

0622 Helgroen

0642 Tanne

0700 Rood

0702 Dark Red

0726 Rubin

0807 Azure

0808 Marine

0833 Jeans

0840 Aqua

0841 Meliert Blauw

0900 Anthra

0909 Chennel

0917 Meliert
Anthraciet

0945 Diamant

0950 Zwart

0953 Grafiet
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BESTELBON

1

Terug te sturen naar exhibitor@funeralexpo.be of via fax +32 9 241 55 11
Omschrijving

Eenheid
NEW LOOK vanaf 12m²

Prijzen excl. btw.
Prijs/€

Voorkeurtarief

M²

40,00

Optie 1: Berging 2m²

Stuk

150,00

Optie 2: Printwall

Stuk

161,00

Per meter

147,00

M²

68,00

Stuk

161,00

M²

49,00

Optie 1: Berging 1 m²

Stuk

169,00

Optie 2: Spandoek

Stuk

op aanvraag

M²

58,00

Optie 1: Berging 2m²

Stuk

150,00

Optie 2: Printwall

Stuk

161,00

NEW LOOK

Optie 3: Printdoek (minimum 2 meter)

Aantal

Totaal

Kleur tapijt
Bedrijfsnaam voor op het naambord (DRUKLETTERS)
FUN BIG vanaf 42m²
FUN BIG
Optie 1: Printwall
Kleur tapijt
TRUSS BLACK vanaf 36m²
TRUSS BLACK

Kleur tapijt
Bedrijfsnaam voor op het naambord (DRUKLETTERS)
FUN TRUSS OPEN vanaf 36m²
FUN TRUSS OPEN

Kleur tapijt
Bedrijfsnaam voor op het naambord (DRUKLETTERS)
Bedrijf:

Naam:

Handtekening:

________________________

_________________________

_______________________________

Voorkeurtarief geldig tot 20 feb. 2019 - Vanaf 20 feb. 2019 : +20% op alle prijzen
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SITUATIE SCHETS BERGING
Terug te sturen naar exhibitor@funeralexpo.be of via fax +32 9 241 55 11
Enkel in te vullen indien u een berging huurt voor uw stand

= 1m x 1m

IN / OUT

Bedrijf:

Naam:

Handtekening:

________________________

_________________________

_______________________________

Voorkeurtarief geldig tot 20 feb. 2019 - Vanaf 20 feb. 2019 : +20% op alle prijzen
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