Overzicht Stand opties in Holland Paviljoen op IRAN AGRO & IRAN FOOD&BEV Tec 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse pakketten. Bij alle pakketten is inbegrepen:
 Gemeenschappelijk lounge (incl. berging) met faciliteiten
 Kosten voor registratie (á € 395,-) en vermelding in de beurscatalogus (á € 245,-)
 Standbouw en Promotiemiddelen in ‘Holland Branding’ stijl
 Catering, Schoonmaak, elektriciteit (uitsluitend voor laptops e.d.)
 Netwerkreceptie i.s.m. de NL ambassade in Teheran
 Minimaal 1 dag collectieve bedrijfsbezoeken rondom Teheran voor/na afloop van de beurs
 Deelname aan diverse ketenseminars ten tijde van de beurs (onder voorbehoud van
beschikbaarheid)
 Organisatie en begeleiding ter plaatse ; wij nemen u de organisatie uit handen! Professionele
begeleiding ter plaatse; kennis van taal en cultuur
 Matchmaking door professionele consultant tegen meerprijs (u wordt direct in contact
gebracht met consultant)
Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen voor diverse deelnameopties:

Afmeting
Toegangskaarten
Eigen standruimte
Meubilair
Productpresentatie

all-in prijs voor
leden van
FME/ NAFTC:
all-in prijs
overig:

Small stand

Regular Stand

Large Stand
Offerte op maat

6 m2
2
ja
tafel + 4 stoelen
beperkt

9 m2
3
ja
tafel + 4 stoelen
ja

>12 m2
>3
ja
tafel + 4 stoelen
ja

€ 5530,-

€ 7975,-

Op aanvraag

€ 5900,-

€ 8345,-

Op aanvraag

Kosten
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, kosten voor transport, lunches en
diners, extra voorzieningen in de stand en verzekering van expositiegoederen en WiFi. Bij
aanmelding ontvangt u een factuur voor 50% en enkele weken voor de beurs ontvangt u de
factuur voor de resterende 50%. Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk.
Programma ‘strategische beurzen’
Deze beursinzending is onderdeel van het programma ‘strategische beurzen’ van de topsector Agri
& Food. Hierdoor ontvangt u een aantal extra voorzieningen zonder meerkosten. Omdat de
subsidie op dit moment nog niet definitief is, behouden wij ons het recht voor alle collectieve
elementen uit dit voorstel te annuleren in het geval de financiering hiervan onverhoopt niet
definitief wordt toegekend.
Aanmelding
Wij streven ernaar zoveel mogelijk Nederlandse deelnemers een plek te geven op deze beurs. Dit
kan betekenen dat wij deelnemers (in geval van overschrijving) vragen om genoegen te nemen
met een kleinere stand. Bij de toewijzing op de stand gaan we uit van het principe ‘first come, first
served’, gerekend van het moment van inschrijving. Dit geldt ook voor de locatie op het paviljoen.

