ZATERDAG 6 APRIL 2019 van 11.00 – 16.00 uur
Sporthal ‘De Kloek’, Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster
Deelnameformulier
Naam bedrijf:
Branche:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Naam contactpersoon:
Tel.nr.:
E-mailadres:
Site:
Wil graag gratis (gaarne aankruisen):
1 kraam

0

4.00 x 1.10 meter met dakje en planken

1 extra tafel

0

1 x 2 m2

Buitenruimte

0

…… m2 (in overleg)

Standruimte

0

….. m2 (in overleg)

Elektriciteit:

ja/nee

Anders:
Gaat akkoord met de voorwaarden van de organisatie van de Regionale Duurzaamheidsbeurs 2018.
Datum:
Handtekening

Gaarne dit formulier versturen naar info@regionaleduurzaamheidsbeurs.nl

Wat we u vragen:
● Stuur een bericht naar uw contacten om ze uit te nodigen voor het event.
● Kondig het event aan op uw website of andere online media.
● Bedenk een speciale beursaanbieding om bezoekers te inspireren. Of bedenk ‘een
aardigheidje’.
● Geef aan wat u aan demonstratiemateriaal meeneemt als dit niet in de kraam past.
Waar u zelf voor moet zorgen
● Verloopstekker (campingstekker, zie afbeelding in de mail)
● Verlengsnoer/haspel (25 meter is altijd goed)
● Inschrijfformulieren voor nieuwe leads
● Kleed/doek voor over de kraam/statafel
● Het opruimen van uw eigen afval
● De algemene voorwaarden naleven (zie bijlage)
● Touw en tape om dingen op te hangen in de kraam
● Gewicht om eventuele folders op tafel vast te leggen als het waait
● Een fantastisch positief en energiek humeur…
Wij zorgen voor:
● Koffie/thee tijdens de opbouw en een lunchpakket
● Marktkramen met planken, een standplek of een tafel (op deelnameformulier aangeven)
● Voor de autodealers: statafels
● Indeling van de markt (zie bijlage)
● Toegang tot stroompunten in het marktplein en op het parkeerterrein
● Vuilniszakken (u moet deze wel zelf meenemen/weggooien aan het einde van de dag)
● Uitgebreide aankondiging in diverse kranten (diverse kranten hebben al over het event
gepubliceerd), via de lokale teevee + een aparte Beurskrant
Kosten
• Deelname is gratis

