
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Straat: Postcode:

Plaats: Land:

Telefoonnummer: E-mail:

Contactpersoon 1*:

E-mail: Telefoonnummer:

Inschrijven voor de Aardappeldemodag nieuwsbrief:      ja/nee

Contactpersoon 2*:

E-mail: Telefoonnummer:

Inschrijven voor de Aardappeldemodag nieuwsbrief:      ja/nee

*) Wij sturen de standhoudersinformatie per e-mail naar contactpersoon 1 en 2. De bevestiging van inschrijving sturen we per e-mail naar contactpersoon 1.

Factuurgegevens

Facturatie o.v.v. / P.O. nummer (indien van toepassing):

Factuur per e-mail: ja/nee E-mailadres:

Indien de factuurgegevens anders zijn dan bovenstaand graag hieronder de juiste gegevens invullen:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Straat: Postcode:

Plaats: Land:

Gegevens weergave deelnemerslijst/catalogus*

Bedrijfsnaam:

Straat: Postcode:

Plaats: Land:

Website:

*) De deelnemerslijst wordt gedeeld met onze mediapartners en komt in de off  iciële beurscatalogus van Aardappelwereld magazine.

Uitnodigingsflyer

 



1. Binnenstand - in beurshal

Standaard standruimte 12m2 € 1.495,-

Opp. 4m x 3m x 2,5m (bxdxh)
Incl. achterwand en zijwanden, vloerbedekking (kleur antraciet). De zijwanden van deze stand zijn 1 meter diep.

Standaard complete stand 12m2 € 2.295,-

Opp. 4m x 3m x 2,5m (bxdxh)
Incl. achterwand en zijwanden (de zijwanden van deze stand zijn 2 meter diep), vloerbedekking (kleur antraciet), 
verlichtingsrail met 2 spotjes, stroom (max 3kW), tafel en 4 stoelen of  statafel en 4 krukken. Tevens plaatsen wij uw logo op de 
deelnemerspagina van www.aardappeldemodag.nl met doorlink naar uw eigen site.

Voorkeur:     tafel met 4 stoelen          statafel met 4 krukken

Kleine standruimte 8m2 - slechts enkele van beschikbaar 

Opp. 4m x 2m x 2,5m (bxdxh)
Incl. achterwand en zijwanden, vloerbedekking (kleur antraciet). De zijwanden van deze stand zijn 1 meter diep.

€ 1.305,-

1.1. Aanvullende opties binnenstand (vul het aantal in):

Stroompunt 220V, 3kW: geschikt voor bijvoorbeeld opladen telefoon of  aansluiten laptop € 145,-

Krachtstroom, aansluiting in overleg € 195,-     

Verlichtingsrail 2 spots € 95,-

Zitje 1: tafel en 4 stoelen € 140,-

Extra tafel € 50,-

Extra stoel € 30,-

Zitje 2: statafel en 4 krukken € 140,-

Extra statafel € 50,-

Extra kruk € 30.-

Plant +/- 180 cm hoog in sierpot € 80,-

Bloemstukje voor op tafel € 35,-

Balie € 150,-

Afsluitbaar kastje € 150,-

Frieslijst met logo en/of  tekst: op aanvraag

  Logo op frieslijst

  Tekst op frieslijst: ......................................................................................................................................................................

                               Tekst in kleur                     Tekst in zwart/wit

Plaatsing van 1 logo met doorlink naar uw eigen site op de deelnemerspagina van www.aardappeldemodag.nl (ruim 10.000 
bezoeken alleen al in de maand voorafgaand aan de beurs). Bij de optie complete stand zit het plaatsen van 1 logo inbegrepen.

€ 220,-

Vlaggenmast op buitenterrein. € 165,-

Beachflag langs looproute parkeerplaats naar ingang. Een complete beachflag met vlag, mast en grondpen (geen voet i.v.m. 
wegwaaien) moet zelf  aangeleverd worden. Beperkt beschikbaar.

€ 150,-



2. Buitenstand - op gras of  erf

2.1. Standruimte op gras

Grasveld van 400 m2 (+/- 20m breed x 20m diep) € 1.295,-

Grasveld van 800 m2 (+/- 40m breed x 20m diep) € 2.590,-

Pagodetent compleet op gras, zonder grasveld:
Ruimte van 5m breed x 7m diep met daarop een pagodetent van 5m x 5m met stevige vloer, incl. stroom (max 3kW), vlaggenmast, 
tafel en 4 stoelen of  statafel met 4 krukken.
Voorkeur:     tafel met 4 stoelen          statafel met 4 krukken

€ 2.295,-

Pagodetent compleet op gras, met grasveld:
Een pagodetent met daarvoor een ruimte van 9m breed x 15m diep, t.b.v. uitstalling product. Pagodetent van 5m x 5m met stevige 
vloer, incl. stroom (max 3kW), vlaggenmast, tafel en 4 stoelen of  statafel met 4 krukken. 
Wij nemen contact met u op om te overleggen over de inrichting van het grasveld.
Voorkeur:     tafel met 4 stoelen          statafel met 4 krukken

€ 2.895,-

Pagodetent compleet op gras, met demoveld aardappelen:
Een pagodetent met daarvoor een demoveld. Pagodetent van 5m x 5m met stevige vloer, incl. stroom (max 3kW), vlaggenmast, tafel 
en 4 stoelen of  statafel met 4 krukken. Oppervlakte demoveld: 9m x 15m, invulling demo objecten in overleg (max. 6 objecten). 
Wij nemen hiervoor contact met u op.
Voorkeur:     tafel met 4 stoelen          statafel met 4 krukken

€ 4.595,-

2.2. Standruimte op erf

Plaats van 25 m2 op verhard terrein (+/- 5m breed x 5m diep) € 910,-

Plaats van 35 m2 op verhard terrein (+/- 7m breed x 5m diep) € 1.090,-

Plaats van 45 m2 op verhard terrein (+/- 9m breed x 5m diep) € 1.265,-

Andere afmeting, namelijk (minimaal 5m x 5m): in overleg

Pagodetent compleet op het erf:
Ruimte van 5m breed x 7m diep op verhard terrein met daarop een pagodetent van 5m x 5m met stevige vloer (2m voor de tent kale 
ruimte). Stroom (max 3kW), vlaggenmast, tafel en 4 stoelen of  statafel met 4 krukken.

Voorkeur:     tafel met 4 stoelen          statafel met 4 krukken

€ 2.325,-

2.3. Aanvullende opties buitenstands (vul het aantal in):

Pagodetent 5m x 5m met stevige vloer € 735,-

Vlaggenmast op buitenterrein € 165,-

Beachflag langs looproute parkeerplaats naar ingang. Een complete beachflag met vlag, mast en grondpen 
(geen voet i.v.m. wegwaaien) moet zelf  aangeleverd worden. Beperkt beschikbaar.

€ 150,-

Stroompunt 220V, 3kW: geschikt voor bijvoorbeeld opladen telefoon of  aansluiten laptop € 145,-

Krachtstroom, aansluiting in overleg € 195,-     

Zitje 1: tafel en 4 stoelen € 140,-

Extra tafel € 50,-

Extra stoel € 30,-

Zitje 2: statafel en 4 krukken € 140,-

Extra statafel € 50,-

Extra kruk € 30,-

Plant +/- 180cm hoog in sierpot € 80,-

Balie € 150,-

Afsluitbaar kastje € 150,-

Parasol vierkant 3m x 3m incl. voet € 45,-

Plaatsing van 1 logo met doorlink naar uw eigen site op de deelnemerspagina van www.aardappeldemodag.nl (ruim 10.000 bezoeken 
alleen al in de maand voorafgaand aan de beurs). 

€ 220,-



3. Demonstraties

Rooien € 1.270,-

Loslijn € 2.290,-

Overige opties in overleg. 
Voorstel:

op aanvraag

4. Sponsorschap

Breng uw bedrijf  op een bijzondere manier onder de aandacht van het publiek. Heeft u interesse in deze exclusieve mogelijkheid? 
Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Alvast de sponsorbrochure ontvangen? Vraag deze aan per mail 
(info@aardappeldemodag.nl).

 v.a. € 7.250,-

5. Verzamel waardevolle leads op uw stand!       

aantal: Bezoekers dragen tijdens de Aardappeldemodag een persoonlijke badge voorzien van een QR-code. Voor u, als standhouder, biedt 
dit de mogelijkheid om gemakkelijk en snel de gegevens van bezoekers te verzamelen. Met een eenvoudige app (Summit Lead) en 
uw eigen smartphone scant u op uw stand de QR-code van de badge. De app toont u direct de gegevens van de bezoeker, waarbij u 
ook aantekeningen kunt maken en met één druk op de knop follow-up acties aan de lead toewijzen (nabellen, offerte sturen, etc.). U 
kunt de verzamelde leads op elk gewenst moment zelf  downloaden in een overzichtelijk Excel bestand. Geen verloren visitekaartjes 
meer en direct na de Aardappeldemodag een net overzicht van de door u gescande bezoekers.
Optioneel kunnen er tegen meerprijs ook volledig geïnstalleerde smartphones worden geleverd.

*) één login kan gebruikt worden op max. 1 telefoon. Wilt u dat meerdere standbemanningsleden kunnen scannen? Dan kunt u meerdere logins 
aanvragen.

 € 125,-
per login*

6. Opmerkingen en/of  wensen

• Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden welke u kunt vinden op www.aardappeldemodag.nl/algemenevoorwaarden

• Door ondertekening van dit formulier wordt ingestemd met de verwerking van de ingevulde gegevens voor bovenstaand doel. Op deze verwerking is de privacyverklaring van WUR (zie wur.nl/privacy) 

van toepassing.

Datum Naam Handtekening


