VISUALS EN LOGO
Gelieve tijdig de beelden aan te leveren voor uw stand. De richtlijnen kunt u terugvinden in vorige
communicatie of op het exposantenplatform. Bij het aanleveren van de beelden dient u ook uw logo
meesturen, dat op de fries bovenaan de stand komt. Maximale hoogte van het logo is +-30cm.

EXTRA STAND OPTIES
Het is mogelijk om aan uw stand een beperkt aantal opties toe te voegen of zaken aan het
standaardpakket te veranderen zoals:
•
•
•
•

Lichtbak ipv paneel
LED-wall ipv paneel
Strips om matrixpanelen af te dekken
Groter scherm / ander kleur tapijt / extra verlichting

Interesse? Neem een kijkje op het bestelformulier en geef uw gewenste keuze door voor 30/04.

VISIT CONNECT APP
Het verzamelen en scannen van de bezoekersgegevens.
Met de Visit Connect app kan u de badge van de bezoeker op uw stand scannen om diens gegevens
te registreren en te beheren. U kan de app bestellen, via het optieformulier, voor 1 of meerdere
gebruikers op de stand.

PIN AMBASSADEUR
De pin geeft recht op een gratis toegang van 1 persoon. De pin is persoonlijk en mag niet
doorgegeven worden.
De persoon met de pin hoeft zich niet online te registreren, noch een exposantenbadge aan te
maken. Dit is een extra voordeel voor u als exposant.

SERVICE A
Dankzij de samenwerking met Service A kunt u 60 dagen lang een vacature aanbieden op hun site.
Het volstaat om 1 jobaanbieding in NL / FR met uw logo te sturen naar info@service-a.com
Neem daarnaast zeker contact op met Service A om uw interview in te plannen.

INHOUD STAND
o
o
o

o
o
o
o

Antraciet tapijt
LED-scherm
Verlichting
▪ 12m²:
• 2 inbouwspotjes aan plafond
• 1 spot op arm aan alleenstaand paneel
▪ 24m²:
• 2 inbouwspotjes aan plafond
• 1 rail met 4 spots aan de fries
• 3 spots op arm aan de alleenstaande panelen
▪ 36m²:
• 2 inbouwspotjes aan plafond
• 1 rail met 4 spots aan de fries
• 3 spots op arm aan de alleenstaande panelen
▪ 48m²:
• 4 inbouwspotjes aan plafond
• 2 rail met 4 spots aan de fries
• 6 spots op arm aan de alleenstaande panelen
Koelkast – tafelformaat
Berging
Elektriciteit: 2 stopcontacten + aansluiting
Meubilair

MEUBILAIR
De standen worden uitgerust met een vast meubelpakket volgens het aantal m²:
Meubilair stand 12m²:
•
•

1 Albaredo 110 080
3 Catifa bar wit/wit

Meubilair stand 24m²:
•
•
•

1 Albaredo 110 080
4 Catifa bar wit/wit
1 balie

Meubilair stand 36m²:
•
•
•
•
•

1 Albaredo 110 080
4 Catifa bar wit/wit
1 Albaredo 70 060
3 Catifa wit/wit
1 balie

Meubilair stand 48m²:
•
•
•
•
•

2 Albaredo 110 080
8 Catifa bar wit/wit
2 Albaredo 70 060
6 Catifa wit/wit
2 balies

Wenst u het meubilair op de stand te wijzigen, dan kunt u zelf meubilair bestellen en laten leveren
door onze vaste leverancier JMT. De bestelling kan via volgende link worden geplaatst:
https://www.jmt.nl/nl_NL/specials/event/we-are-real-estate

DECORATIE / BLOEMEN / PLANTEN
Bloemen of planten nodig op uw stand ?
Deze kunt u eenvoudig bestellen bij onze huisleverancier ‘Plantrent’.
https://www.plantrent.be/events-beurzen/verhuur

CATERING
Catering is doorlopend voorzien tijdens de openingsuren van de beurs voor zowel bezoekers als
exposanten. Ontbijt – lunch – dinner zullen beschikbaar zijn op de cateringpunten.
Op elke stand worden dagelijks frisdranken en glazen geleverd. De catering haalt de vuile glazen zelf
op.
Vóór 16u wordt er geen alcohol toegelaten, niet op de standen noch op de cateringpunten. Dit geldt
ook voor wie eigen dranken zou meebrengen. Vanaf 16u krijgt elke exposant wijn en bier geleverd.
Hebt u iets nodig, dan kan u de catering telefonisch bereiken. Contactgegevens worden ter plaatse
medegedeeld.
Het is ook mogelijk om een cateringpakket op maat te laten samenstellen. Hiervoor kan u contact
opnemen met: Heidi Luteijn | h.luteijn@becs.brussels-expo.com | T: +32 (0) 498 56 80 54

NODIG UW KLANTEN UIT
Wij hebben heel wat acties voorzien om bezoekers bekend te maken met We Are Real Estate, maar
uiteraard rekenen we ook op uw bijdrage.
Help ons nieuw event uitdragen en nodig uw klanten / prospects uit aan de hand van de
toegangskaarten die we u eerder bezorgden. Plant u in de komende weken nog een nieuwsbrief of
andere gerichte actie? Integreer dan zeker de digitale uitnodigingslink die de klant naar de
registratiepagina van We Are Real Estate zal begeleiden.

EXPOSANTENBADGES
Via het exposantenplatform kunt u uw exposantenbadges aanmaken. Volgens het aantal m² zijn een
aantal badges inbegrepen in uw deelname. Heeft u er extra nodig, dan dient u dit per mail aan te
vragen via info@wearerealestate.be. 1 badge is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan een
collega. Na afloop van de beurs worden de extra badges, indien nodig, nagefactureerd.

VISUAL OF PANEEL RECUPEREN?
Het is mogelijk om na afloop van de beurs uw paneel of doek te recupereren. Indien u hiervoor
interesse hebt, vragen wij om ons dit op voorhand door te geven. Prijs: €50 ex. BTW/paneel.
Om de standstructuur niet te beschadigen, mag u de panelen en/of doeken niet zelf losmaken.
Onze standenbouwer zal de panelen en doeken na afloop van de beurs verzamelen en meenemen
naar hun depot. De doeken en/ of panelen zijn af te halen op volgend adres:
Alter expo – Buntstraat 102 – 9940 Evergem

OPBOUW EN AFBOUW
U kunt uw stand vanaf dinsdag 21 mei – 12u tot 18u komen inrichten én uw scherm komen testen.
Opbouw kan via hek ‘D1’ op de Miramarlaan.
Op donderdagavond 23 mei, na het sluitingsuur van de beurs, kunt u uw materiaal terug opladen. ’s
Nachts worden de standen reeds afgebroken en vragen wij om al uw persoonlijk materiaal mee te
nemen.

LED-SCHERM STAND
Elke stand is uitgerust met 1 of 2 LED-schermen afhankelijk van de grootte van de stand. Via dit
scherm kunt u uw bedrijf promoten aan de hand van een presentatie, video, foto’s, …
U kunt uw beeldmateriaal via een USB-stick op het scherm krijgen of rechtstreeks aansluiten op uw
laptop. In de berging is een legplank inclusief stopcontact voorzien waar u veilig uw computer kunt
aansluiten.
Op dinsdag 21 mei zal huisleverancier alter expo de nodige ondersteuning bieden bij het opstarten
van uw LED-scherm alsook om uw presentatie en/ of materiaal te testen.

WIFI
Er is wifi beschikbaar op de beursvloer. Hebt u een vaste internet-aansluiting nodig voor het
streamen van video’s? Mail ons via info@wearerealestate.be

PARKING
Per stand voorzien wij gratis volgende parkeerkaarten :
•
•
•
•

Stand 12m² : 1 parkeerkaart
Stand 24m² : 2 parkeerkaarten
Stand 36m² : 3 parkeerkaarten
Stand 48m² : 4 parkeerkaarten

Extra parkeerplaatsen kunnen enkel aan de parkeerwachter ter plaatse worden afgerekend. Betalen
kan cash of met Bancontact, Visa of Mastercard.

DEADLINES VOOR ALLE AANLEVERINGEN EN BESTELLINGEN:
Deadline: 30/04
Vanaf 1/05: + 10%
Vanaf 15/05: +25%

