beursmanagement:
Hans Postma
Blauwhuisterweg 31
9231 AB Surhuisterveen
Tel: 0512 364727
Mob: 06 50879215
E: surventoevents@gmail.com
www.beurs50plus.nl

Surhuisterveen, voorjaar 2018

Survento 50plus & Woonlifestyle
Event wordt georganiseerd door
HP Events
Surhuisterveen

Beste ondernemers,
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober zal het 50plus & woonlifestyle event weer georganiseerd
worden in en rond het zalencentrum. In de afgelopen 12 jaar heeft het event een blijvende
waarde bewezen voor ondernemers en bezoekers uit Surhuisterveen en wijde omgeving. We
nodigen u graag uit deze editie deel te nemen.
De openingstijden voor de beurs zijn:

Vrijdag
Zaterdag

van 14.00 tot 21.00 uur
van 10.00 tot 17.00 uur

De tarieven voor deelname staan vermeld in het aanmeldingsformulier dat bijgevoegd is.
Nieuw is de mogelijkheid om vooraf aan te geven welke standruimte u graag zou wensen.
Hiervoor is er op de website een plattegrond met standruimtes. Vul op het aanmeldformulier
het nummer van de ruimte van uw voorkeur in. Wij gaan dan proberen met uw voorkeur
rekening te houden. Wel kan het zijn dat wij standruimtes vanwege speciale wensen iets
moeten aanpassen.
Ook deze editie hebt u als deelnemer weer de mogelijkheid uw reclame boodschap te laten
plaatsen op de website (zie www.beurs50plus.nl ). Tevens zullen de deelnemers worden
vermeld via de Facebook en Twitter pagina van het Event.
Middels advertenties en redactionele artikelen in diverse media en via de websites zal aandacht
gevraagd worden voor dit evenement. Natuurlijk zal ook de sociale media worden ingezet om
een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
U kunt u aanmelden door het bijgevoegd aanmeldformulier volledig in te vullen en te mailen
naar surventoevents@gmail.com of te sturen naar Survento 50plus Event. Mocht u extra
wensen hebben, dan kunt u dit aangeven. Wij zullen dan proberen om daar rekening mee te
houden.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hans Postma (beursmanager, 0512364727 of 06 50879215 of surventoevents@gmail.com ). Wij zien uw inschrijving graag
tegemoet.
Hans Postma, Beursmanager

Aanmeldingsformulier Survento 50plus & Woonlifestyle event
26 en 27 oktober 2018
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
O ………………

O ……………..

:
:
:
:
:
:

vierkante meters (standaard 3 meter diep, in enkele zalen max 2 meter
diep. andere afmetingen in overleg)
Tot 12 vierkante meter = € 40,00 p/m2
Van 12 tot 24 m2
= € 35,00 p/m2
Vanaf 24 m2
= € 30,00 p/m2
Nummer standruimte volgens plattegrond website
www.beurs50plus.nl/plattegrond

Opmerkingen:

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. U krijgt na aanmelding een factuur toegestuurd
welke binnen de betalingstermijn dient te worden voldaan.
Indien mogelijk zal rekening met uw wensen worden gehouden. Deze kunt u per e-mail aangeven. Dit is
echter onder voorbehoud. Het aantal standaard toegewezen m2 hangt af van de beschikbare ruimte op
de toegewezen locatie. Er zijn tafels en stoelen beschikbaar voor uw stand. Mocht u extra middelen
benodigd zijn zoals verlichting dan kunt u tot 1 maand voor de beurs contact opnemen met de
organisatie. Het is aan te raden uw eigen stand extra uit te lichten.
Woonplaats: ……………………………….

, d.d. ……-………….-2018

Handtekening

: ……………………………………………..

Dit formulier kunt u ondertekend scannen en mailen naar: surventoevents@gmail.com
Of sturen naar Survento 50plus Event, Blauwhuisterweg 31, 9231 AB Surhuisterveen.

