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EXPOSANTEN INFORMATIE                                               
BUSINESS BEURS HAAGLANDEN  
 
DONDERDAG 11 OKTOBER 2018 
DEN HAAG 
 
 
RTR Events organiseert dit jaar de achtste editie van de Business Beurs Haaglanden in de Grote Kerk in Den 
Haag op donderdag 11 oktober 2018 van 13.00 tot 20.00 uur. De Grote Kerk is dé ultieme historische locatie op 
loopafstand van het Binnenhof en ministeries. Het eeuwenoude gebouw biedt een luisterrijke omgeving. De 
leistenen vloer vormt een natuurlijk decor en de hoge gotische ramen bieden een ruime en sfeervolle lichtinval dat 
herinnert aan vroeger. 
 
De Business Beurs Haaglanden  
De Business Beurs Haaglanden biedt een platform waar verschillende Haagse ondernemers hun product onder 
te aandacht brengen bij ondernemers uit de regio Haaglanden. De beurs biedt de mogelijkheid om uw relaties uit 
te nodigen, te netwerken, nieuwe contacten op te doen en business te creëren.  
 
Kansen creëren en mogelijkheden pakken in een informele setting! 
Wij bieden een totaalpakket aan waarin u als exposant volledig wordt ontzorgd met aparte subruimtes voor 
workshops & presentaties, exclusieve netwerkborrel voor genodigden, uitstekende parkeergelegenheid en 
bereikbaarheid en nog veel meer!  
Schrijf u nu in als exposant voor de Business Beurs Haaglanden en zorg dat uw bedrijf niet ontbreekt op deze 
unieke dag voor ondernemers uit de regio Haaglanden.  
 
Advertentie in Business Beurs Haaglanden special in Business Haaglanden 
Als exposant is een kwart pagina advertentie in de Business Beurs Haaglanden-special inbegrepen in het 
totaalpakket. Het zakenmagazine wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren met als doelgroep 
ondernemers, managers en directieleden uit het Haagse Bedrijfsleven.  
Heeft u interesse in een grotere advertentie of redactionele pagina? Prijs en mogelijkheden op aanvraag. 
 
Uw bedrijf mag toch niet ontbreken?  
U kunt zich inschrijven als exposant door het inschrijfformulier op pagina vier in te vullen en deze per e-mail of per 
post te retourneren. Op de website: www.rtrevents.nl treft u de algemene- en deelnemersvoorwaarden. Na 
goedkeuring van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail en wordt uw inschrijving omgezet in 
deelname. Alle genoemde prijzen op dit formulier en op de website zijn exclusief BTW. 

 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de Business Beurs Haaglanden?  
Neem contact op via 070-3467217 of info@rtrevents.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team RTR Events  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.rtrevents.nl/
mailto:info@rtrevents.nl
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EXPOSANTEN BUSINESS POINT     
 
 

1. Business Point Totaalpakket 6m²  €895,- (excl. BTW & €85,- inschrijf kosten ) 

 
De Business Point/stand is 3 meter breed x 2 meter diep. Dit is een open ruimte. U dient zelf te zorgen voor 
bijvoorbeeld een kleine achterwand of roll-up banner(s) om uw ruimte verder aan te kleden. 
 
Inbegrepen in het totaalpakket: 

 
▪ Business Point/stand > 3 meter breed x 2 meter diep  
▪ Meubilair > Eén hoge statafel + twee barkrukken 
▪ Online profiel op de website en social media van Business Beurs Haaglanden 
▪ Kwart pagina advertentie in Business Beursspecial in het zakenmagazine Business Haaglanden 
▪ Netwerkborrel exclusief voor genodigden 
▪ Digitale relatiekaart  

 

 
2. Combinatie pakket 6m²    €2095,- (excl. BTW & €85,- inschrijf kosten ) 

 
Aansluitend op de Business Beurs Haaglanden vindt op 12 & 13 oktober de 50+ Lifestyle Beurs plaats. Deelname 
aan beiden beurzen biedt extra voordeel.  
 
Inbegrepen in het combinatiepakket:  
 

▪ Business Point/stand > 3 meter breed x 2 meter diep  
▪ Meubilair > Eén hoge statafel + twee barkrukken 
▪ Online profiel op de website en social media van Business Beurs Haaglanden 

▪ Kwart pagina advertentie in Business Beursspecial in het zakenmagazine Business Haaglanden 
▪ Netwerkborrel exclusief voor genodigden 
▪ Digitale relatiekaart 

 
 

3. Business Basis pakket 4m²   €695,- (excl. BTW & €85,- inschrijf kosten ) 
 

De Business Basis stand is 2 meter breed x 2 meter 
 

Inbegrepen in het basis pakket 
 

▪ Digitale relatiekaart 

 
 
 

Special Offer* 
 

De eerste 20 deelnemers met een Business Point totaalpakket € 100,- Earlybird Korting > € 795,- 
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PROMOTIE BUSINESS BEURS HAAGLANDEN 

 
Wilt u optimaal rendement halen uit uw beursdeelname? Combineer uw standruimte met de inzet van 
promotiemiddelen voor en na de beurs. Een uitstekende manier om uw beursdeelname kracht bij te 
zetten. Stel uw eigen pakket samen zodat deze aansluit bij uw marketing- en communicatiedoelstellingen.  
Dankzij de combinatie van onderstaande middelen creëert u de ideale mediamix om uw doelgroep 
optimaal te bereiken. Met de juiste mediamix genereert u meerdere contactmomenten via diverse kanalen.  
 
Redenen om gebruik te maken van de promotiemiddelen: 
1. Val extra op tussen de concurrenten 
2. Vergroot uw naamsbekendheid 
3. Versterk uw imago 
4. Trigger de doelgroep uw stand te bezoeken 
5. Ondersteun acties op uw stand  
 

 
Extra opties 
 

▪ Advertentie in Business Beurs Haaglanden special in zakenmagazine Business Haaglanden 
Als exposant is een kwart pagina advertentie in de Business Beurs Haaglanden-special inbegrepen in 
het totaalpakket. Het zakenmagazine wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren met als 
doelgroep ondernemers, managers en directieleden uit het Haagse Bedrijfsleven. Advertentietarieven of 
tarieven voor plaatsing van een bedrijfsprofiel zijn op aanvraag.  

 
▪ Presentatie en/of workshop  

Informeer de doelgroep over uw product/dienst tijdens een interactieve workshop en/of presentatie. De 
doelgroep heeft hierna de gelegenheid tot het stellen van vragen, waardoor u op een informele manier in 
contact komt met uw doelgroep. De workshop/presentaties zijn gratis toegankelijk voor bezoekers. Prijs 
en mogelijkheden op aanvraag. 
 

▪ Aankleding standruimte  
Kleed uw ruimte aan met een roll-up banner. (Chroomline 85 x 200 cm, oprolbaar presentatiesysteem, 
incl draagtas met fullcolour print). De opmaak kunnen wij ook voor u verzorgen. 

 
▪ Banner op website  

Geef uw bedrijf meer aandacht door een banner op de website van RTR-events.  
 

▪ Promotiemedewerkers   
Creëer meer aandacht tijdens de beurs door de inzet van promotiemedewerkers. Een persoonlijke 
benadering is een effectieve wijze om uw product of dienst aan de man te brengen. Daarom is een 
promotieteam inhuren zeer interessant. Iemand die weet hoe je iemand moet aanspreken door te kijken 
naar de lichaamstaal. Enthousiasme en kennis houden de aandacht vast.  

 
▪ Insert voor de beurstas (goodiebag)  

De insert kan bestaan uit een flyer, folder, brochure of gadget. 
 

▪ Drukwerk  
posters, flyers, visitekaartjes en signing. Onmisbaar op iedere beurs.  
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INSCHRIJFFORMULIER  
BUSINESS BEURS HAAGLANDEN 
DONDERDAG 11 OKTOBER GROTE KERK, DEN HAAG   

Naam bedrijf:   

Adres (factuuradres):  

Postcode en plaats:  

Website:   

Contactpersoon (voor correspondentie):                                                                                                              

E-mail contactpersoon:  

Telefoon contactpersoon:  

KvK Nummer:  

BTW Nummer:  

IBAN nummer:  

 
Pakket keuze:  

 1. Business Point 6m² 
 
 

€895,- (excl. BTW & €85,- inschrijf kosten ) 

 2. Combinatie 6m²  
 

€2095,- (excl. BTW & €85,- inschrijf kosten ) 
 

 3. Business Basis 4m² €695,- (excl. BTW & €85,- inschrijf kosten ) 

 

Te exposeren product/dienst/aanbieding: 
 
 
 

Ik wil graag het volgende extra bestellen: 
(Let op: 1 hoge statafel, 2 barkrukken en 1 parkeerkaart zijn inclusief) 

 Meubilair Statafel 
 Meubilair Barkruk 

Aantal: 
Aantal:  

€ 35,- 
€ 17,50,- 

 Stroom 1Kw € 100,-  

 Parkeerkaart Aantal:  € 35,- 

 Dinerbuffet Aantal:  € 19,95,- 

 Roll-up Aantal: €129,- 

 LCD scherm Aantal €225,- 

 Presentatie/workshop (circa 30 min)   Aantal: Prijs en mogelijkheden op aanvraag 

 Banner op website Aantal: Prijs en mogelijkheden op aanvraag 

 Promotiemedewerkers Aantal: Prijs en mogelijkheden op aanvraag 

 Insert goodiebag Aantal: Prijs en mogelijkheden op aanvraag 

 Drukwerk Aantal: Prijs en mogelijkheden op aanvraag 

Wanneer u na 10 sept. 2018 nog extra producten/diensten wil bestellen bedragen de administratiekosten €30,- 
Advertentietarieven Business Beurs Haaglanden special in zakenmagazine Business Haaglanden 

 1/4 pagina  Inbegrepen in het totaalpakket t.w.v. € 655,- 

 1/2 pagina € 1095,- 

 1/1 pagina € 1995.-  

Plaats             Datum Naam  

     

Handtekening 

 

 

 Ondergetekende verklaart alles naar waarheid te 
hebben ingevuld, is tekenbevoegd namens het bedrijf waar 
ondergetekende werkzaam is en gaat akkoord met de 
algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn te vinden op www.rtrevents.nl 


