Exposanten Brochure

Parkstad Gezondheidsbeurs
2021
Dé gezondheidsbeurs van Limburg!
Een vitaal dagje uit voor jong en oud!
Op zaterdag 6 november 2021 vindt de volgende editie van dé gezondheidsbeurs van Limburg
plaats. Meer dan 100 exposanten van binnen en buiten de regio informeren bezoekers op
een aantrekkelijke en interactieve manier over een breed scala aan onderwerpen. Parkstad
Gezondheidsbeurs staat immers geheel in het teken van gezondheid in de breedste zin van
het woord.

Ook u kunt met uw organisatie deelnemen aan de Parkstad Gezondheidsbeurs! Een unieke
kans om tegen betaalbare tarieven bij een brede doelgroep onder de aandacht te komen.

Schrijf nu in!
Parkstad Gezondheidsbeurs
Zaterdag 6 november 2021
10.00 - 16.00 uur
Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade
www.parkstadgezondheidsbeurs.nl
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Thema’s
De Parkstad Gezondheidsbeurs staat geheel in het teken van zorg, een gezonde levensstijl en gezondheid in de breedste
zin van het woord. Voor de bezoeker is Parkstad Gezondheidsbeurs jaarlijks dé gelegenheid om kennis te maken met
innovaties en het aanbod van (nieuwe) diensten en producten van de exposanten. Parkstad Gezondheidsbeurs legt de
nadruk op een aantal hoofdthema’s:

 Zorg & Welzijn
 Beauty & Wellness
 Eten & Drinken
 Wonen & Leven
 Sport & Leisure
 Leren & Werken

Breed aanbod
De bezoeker van de beurs vindt er alles op het gebied van onder andere voeding en gewichtscontrole, vitaliteit,
persoonlijke verzorging, haarmode, orthopedische hulpmiddelen, massages, yoga en spiritualiteit. Men doet inspiratie op
voor een gezellig dagje uit of voor bijzondere activiteiten in onze regio. Tijdens de beurs proef je (letterlijk) van het goede
en gezonde leven. De bezoeker maakt onder andere kennis met de nieuwste maaltijden aan huis, gezonde sapjes en doen
mee aan workshops en proeverijen. Ook op het gebied van wonen en leven en zorg en welzijn is het aanbod wederom
groot. Van thuiszorg tot zorg wonen en van zelfredzaamheid tot de zorg voor mensen met een beperking. Diverse
(belangen)organisaties adviseren de bezoekers over ziekten en aandoeningen. Nu de koersverandering in de zorg is ingezet
en flexibel, continu innovatief en wendbaar organiseren de norm wordt, kunt u tijdens Parkstad Gezondheidsbeurs
voorzien worden van alle nieuwe en relevante informatie. Door het brede aanbod van workshops, demonstraties en
proeverijen is er tevens heel wat te zien en te doen voor de bezoeker.
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Waarom deelnemen?
Omdat u uw doelgroep kunt vinden op de Parkstad Gezondheidsbeurs of omdat u uw product of dienst kunt
presenteren aan een geïnteresseerd publiek, in de juiste ambiance. Daarnaast biedt de beurs volop
promotiekansen en doet u zakelijke contacten op ter uitbreiding van uw netwerk.

Optimale match
Parkstad Gezondheidsbeurs is een inspirerende en verrassende beurs en heeft als doel een optimale match te realiseren
tussen de vraag en wens van de bezoeker en het aanbod van producten en diensten van de exposanten. De beurs biedt een
unieke gelegenheid om persoonlijk, direct en één op één in contact te komen met uw doelgroep.

Stel je doel vast
Of uw doel nu directe verkoop is, het verzamelen van leads, het maken van afspraken of het genereren van
naamsbekendheid.. de Parkstad Gezondheidsbeurs is een goede (marketing)keuze om uw doel te bereiken! Als exposant
bereikt u niet alleen uw huidige, maar ook uw toekomstige klanten en relaties en een geïnteresseerd publiek. U heeft de
mogelijkheid om uw producten en/of diensten in een sfeervolle ambiance te presenteren en te verkopen. Bovendien kunt u
uw bedrijfspresentatie aanvullen met een activiteit, zoals een workshop, proeverij, show of demonstratie. Creëer de juiste
beleving en interactie! Parkstad Gezondheidsbeurs is dé gelegenheid om u aan een groot publiek te presenteren. Welk doel
u ook nastreeft, met de juiste aanpak verdient u uw investering dubbel en dwars terug!

Bezoekers & Standhouders editie Parkstad
Gezien de verscheidenheid aan thema’s en het gevarieerde aanbod, verwacht de organisatie wederom een breed en zeer
gevarieerd publiek. Voor de bezoeker is deze beurs een gezond dagje uit. Vanwege de diversiteit in aanbod, rekent de
organisatie niet alleen op een brede doelgroep wat betreft publiek, maar ook op een variëteit aan standhouders uit
verschillende branches.
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Standhouderpakketten editie Parkstad
Als standhouder neemt u actief deel aan de Parkstad Gezondheidsbeurs. We bieden diverse pakketten:

Standaard Standhouderpakketten
Stand

Afmeting

Max. bemanning

Inclusief

Tarief

Small

L1.50 x D2.00 meter

2 personen

1 tafel, 2 stoelen

€ 175,00

Medium

L2.50 x D2.00 meter

3 personen

2 tafels, 3 stoelen

€ 295,00

Large

L3.75 x D2.00 meter

4 personen

3 tafels, 4 stoelen

€ 390,00

Corridor Pakketten
Stand

Afmeting

Max. bemanning

Inclusief

Tarief

Corridor

L10.00 x D4.00 meter

8 personen

Op maat

€ 1.750,00

 De Corridorstands bevinden zich op de overloop van de 1e en 2e verdieping. Een perfecte zichtlocatie tussen beursvloer oost en west.
 Daarnaast bevindt zich een verhoogde corridor plek op de 2e verdieping west, een mooie zichtlocatie.
 Dit pakket is tevens te combineren met een partnerpakket! U krijgt een korting van € 1000,- op het door u gekozen partnerpakket.
De standruimte in het partnerpakket komt te vervallen.
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Partner Parkstad Gezondheidsbeurs
U kunt naast standhouder ook partner of presenting partner worden van de Parkstad Gezondheidsbeurs. U laat
met het partnerpakket en de uitgebreide marketingcampagne zien wat uw organisatie te bieden heeft.

Partner € 1.750,00
Als partner van de Parkstad Gezondheidsbeurs bent u één van de maximaal zes partners.
We nemen uw bedrijfslogo in middelgroot formaat mee in de marketingcampagne.

 Standruimte van maximaal 7.50 x 2.50 meter, inclusief stroom en WiFi
 Lunch en consumptiebonnen voor 6 personen
 Bedrijfslogo op de posters en flyers
 Bedrijfslogo in het beursmagazine
 Advertentie of redactioneel stuk van ¼ pagina in het beursmagazine
 Bedrijfslogo op de website en op Facebook
 Bedrijfslogo op de programmaflyer tijdens de beurs
 Bedrijfslogo in diverse advertenties
 Gratis item in de Goodiebag
 Gratis mogelijkheid tot het aanbieden van een workshop
In combinatie met een Corridor pakket bedragen de kosten voor dit partnerpakket € 750,00. De in dit pakket genoemde
standruimte wordt dan vervangen door een Corridor.

Presenting Partner € 2.500,00
Als Presenting Partner van de Parkstad Gezondheidsbeurs bent u één van de maximaal vier hoofdpartners.
We nemen uw bedrijfslogo in groot formaat mee in de marketingcampagne.

 Standruimte van maximaal 10.00 x 2.50 meter, inclusief stroom en WiFi
 Lunch en consumptiebonnen voor 10 personen
 Bedrijfslogo op de posters en flyers
 Bedrijfslogo op de individuele rolbanners
 Bedrijfslogo in het beursmagazine
 Advertentie en/of redactioneel stuk van ½ pagina in het beursmagazine
 Bedrijfslogo op de website en op Facebook
 Bedrijfslogo op de programmaflyer tijdens de beurs
 Bedrijfslogo in diverse advertenties
 Gratis item in de Goodiebag
 Gratis mogelijkheid tot het aanbieden van een workshop
In combinatie met een Corridor pakket bedragen de kosten voor dit partnerpakket € 1.500,00. De in dit pakket genoemde
standruimte wordt dan vervangen door een Corridor.
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Info Parkstad Gezondheidsbeurs
Deelname is inclusief
 Tafels en stoelen, genoemd in pakket of op maat bij partner en/of corridorpakket.
 Lunchpakket voor het betreffend aantal personen.
 Aankondiging beursdeelname op de website, in de programma-flyer en in het beursmagazine.

Meubilair
 Tafels en stoelen zijn te vervangen door statafels en barkrukken.
 Naast het standaard meubilair bieden wij tevens representatief beursmeubilair; balies, barelementen, truss, verlichting, tvschermen etc. Wij kunnen u ook van dienst zijn met professionele standbouw. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Servicepakket
 Naast de genoemde pakketten bieden wij een uitgebreid servicepakket voor de standhouder; WiFi, stroom, item in
goodiebag, presentatiemateriaal, workshopruimte etc. Op het inschrijfformulier kunt u de verschillende opties aanvinken.

Algemene informatie voor standhouders
 De Parkstad Gezondheidsbeurs vindt plaats op zaterdag 6 november van 10.00 tot 16.00 uur in het Parkstad Limburg
Stadion.
 De Parkstad Gezondheidsbeurs is gratis toegankelijk voor bezoekers.
 Parkeren is voor bezoekers en standhouders gratis.
 Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 De standhouder draagt zelf zorg voor de op- en afbouw, de inrichting en de bemanning van de stand.
 De standhouder draagt zelf zorg voor de benodigde verlengkabels.
 Per stand wordt maximaal één bedrijf of organisatie toegelaten, tenzij anders met de organisatie is afgesproken.
 Het maximum aantal personen per stand mag niet overschreden worden. Per tafel niet meer dan één rol-upbanner.
 Alleen door deze regels strikt te hanteren kunnen wij de beschikbare (stand)ruimte voor alle deelnemers garanderen.
 Flyeren of anderszins reclame maken buiten de eigen stand(ruimte) op de beurs is niet toegestaan.
 Voor ‘Food & Drink’ stands gelden bepaalde (wettelijke) regels. Vraag ons gerust naar de voorwaarden en vrijwaring.
 Aanmelden als standhouder kan door het aanvragen en invullen van het inschrijfformulier en zolang er ruimte beschikbaar
is.
 Om de kwaliteit van de beurs te waarborgen en om een diversiteit aan geëxposeerde producten en diensten te garanderen,
is je deelname pas definitief na bevestiging door onze organisatie.
 De organisatie houdt geen rekening met branche-exclusiviteit.
 Bij definitieve inschrijving ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
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Demonstraties & Workshops
U kunt met uw stand voor nog meer aantrekkingskracht zorgen door het creëren van de juiste beleving en interactie. Bied
bijvoorbeeld een demonstratie of workshop aan op uw stand om uw producten of diensten te presenteren. Wij bieden u
ook graag de mogelijkheid om dit in een aparte ruimte te doen. Wij verzorgen een ruimte inclusief presentatiemateriaal.
Maximaal 1 workshop van 25 minuten per deelnemer in een aparte ruimte (onder voorbehoud).

Marketingcampagne editie Parkstad
Ook dit jaar brengen wij weer een exclusief en full colour ‘Parkstad Gezondheidsbeurs Magazine’ in tabloid formaat uit.
Het magazine laten we bij circa 125.000 adressen in Parkstad Limburg en omstreken bezorgen en ligt medio oktober in
diverse praktijkwachtkamers in de regio. Als deelnemer kunt u adverteren in dit beursmagazine.

Op het inschrijfformulier vindt u de verschillende mogelijkheden. Naast het magazine zetten wij een brede
marketingcampagne op. De Parkstad Gezondheidsbeurs presenteert zich in media die gericht zijn op de juiste doelgroep.
We zorgen voor advertenties en redactionele aandacht in de (online) regionale dag,- week- en maandbladen en magazines
en plaatsen indoor en outdoor banners. Ook via de website en social media brengen wij Parkstad Gezondheidsbeurs
ruimschoots onder de aandacht.

Goodiebag
Een fraaie en goed gevulde goodiebag mag uiteraard niet ontbreken tijdens de Parkstad Gezondheidsbeurs. Een goodiebag
is, buiten het gevarieerde aanbod aan exposanten, vaak dé trigger voor het publiek om een beurs te bezoeken. Dit jaar
zetten we de goodiebag dus weer graag in als één van onze marketingtools.

Ook u kunt met uw bedrijf een leuk item aan de goodiebag toevoegen. Een actie- of kortingsbon, een give-away, een
proefmonster… (informatieflyers worden niet gezien als een goodiebag item en worden hierdoor niet geaccepteerd)
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Organisatie
&
Contact

Organisatie

Contactpersonen

Remcom

Remco Mattaar

Rob Opheij

projecten, productie en concepten

Beursmanager

Sales

Akerstraat 24

remco@remcom.nu

rob@remcom.nu

6411 HA Heerlen

06 285 286 55

06 47 02 67 37

045 851 07 21
www.remcom.nu

Luc Cordewener

info@remcom.nu

Productie
productie@remcom.nu
06 48 73 73 37

Locatie Parkstad
Parkstad Limburg Stadion
Roda JC Ring 1
6466 NH Kerkrade
045 631 70 70

Schrijf nu in!
Interesse om deel te nemen? Schrijf u dan nu in! VOL = VOL!
Stuur het inschrijfformulier naar rob@remcom.nu

