Handboek Platform Onderwijs & Facilitair

24 & 25 april 2018
De Loods | Hart van Holland Nijkerk
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Belangrijke adressen en telefoonnummers

Het Beurskantoor B.V. (organisator)
Postbus 209
3770 AE Barneveld
T. 0342 712010
E. bureau@het Beurskantoor.nl
I. www.hetbeurskantoor.nl
Contactpersonen
Tijdens de op- en afbouw van de POF 2018 en tijdens het evenement zelf kunt u met ons contact
opnemen in het organisatiekantoor op de beursvloer.
Hart van Holland
Berencamperweg 12
3861 MC Nijkerk
T 033 - 247 14 14

1. Algemene informatie
2.1

POF
Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun
gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het
bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig
aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere
doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en
eisen stellen.
In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het
Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2018!

2.2

De organisator
De organisatie is in handen van Het Beurskantoor, Phenomedia en Traffic b2b Events.
Uitvoerend bureau is Het Beurskantoor. Het Beurskantoor, Phenomedia en Traffic b2b Events
hebben samen vele tientallen jaren ervaring in het organiseren van vakbeurzen. Onderwijs
en facilitair management zijn daarbij ons specialisme.

2.3

De Loods, Hart van Holland Nijkerk
Hart van Holland beschikt naast een groot aantal multifunctionele zalen voor vergaderingen,
congressen en evenementen ook over 6000 m2 beursvloer. Dit in combinatie met 110
hotelkamers en 1000 gratis parkeerplaatsen maakt Hart van Holland een unieke locatie.
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2. Op- en afbouw & specificaties De Loods
3.1

Op- en afbouwtijden

Eigen standbouw opbouwen en inrichten:
23 april 2018 08.00-21.00 uur
24 april 2018 07.00-09.00 uur
All-in stand inrichten:
23 april 2018 15.00-21.00 uur
Afbouw stand:
25 april 2018
26 april 2018

16.00-22.00 uur
8.00 – 17.00 uur

Routebeschrijving voor leveranciers/ standhouders;
Leveranciers en standhouders kunnen laden en lossen aan de achterzijde van De Loods, hier zijn
tevens parkeerplekken aanwezig om na het laden en lossen te parkeren.
Het adres van de achterzijde van De Loods is Gildenstraat 15c.
Als u vanuit Amsterdam of Utrecht komt neemt u afslag 9-Nijkerk naar N301 richting
Nijkerk/Zeewolde/Putten. Sla vervolgens rechtsaf naar de Berencamperweg/N798. Ga daarna
rechtdoor op Berencamperweg en sla bij het 2e stoplicht rechtsaf, neem vervolgens de 2e afslag links.
Na ongeveer 300 meter ziet u aan de linkerkant het laad en los terrein van De Loods.
Als u vanuit Zwolle komt neemt u afslag 9-Nijkerk naar N301 richting Nijkerk/Almere. Sla vervolgens
linksaf naar Berencamperweg/N798. Ga daarna rechtdoor op Berencamperweg. Sla bij het 2e
stoplicht rechtsaf, neem vervolgens de 2e afslag links. Na ongeveer 300 meter ziet u aan de linkerkant
het laad en los terrein van De Loods.
3.2

Halspecificaties en plattegrond
Voor de POF wordt gebruik gemaakt van Hal 2 en 3 van De Loods, onderdeel van Hart van
Holland Nijkerk. Voor specificaties klik hier voor de plattegrond.

3. Stand specificaties
4.1

Stand informatie
Er zijn verschillende stands, stand afmetingen en mogelijkheden om uw organisatie te
presenteren op de beursvloer van POF. U kunt kiezen uit onderstaande stand mogelijkheden.
Er zijn twee opties voor het huren van een stand:
•
•

All-in stand
Vloeroppervlak voor eigen standbouw
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All-in stand
Bij een all-in stand ontvangt u vloeroppervlak
inclusief:
Standaard standbouw met zij- en achterwanden (hoogte 2,50m);
Frieslijst met naam (max. 20 karakters);
Verlichting, 1 spot per 4 m2;
Elektra-aansluiting, incl. 1.000 Watt
verbruik;
Vloertegels donkerblauw;
Schoonmaak en vuilafvoer;
Koffie/thee tijdens opbouw;
Promotiepakket

•
•
•
•
•
•
•
•

De standaard stands die wij aanbieden zijn exclusief meubilair en overige additionele zaken, u kunt
meubilair huren bij de standbouwer:
Brederode Expo BV
Savannahweg 65
3542 AW Utrecht

Contactpersoon: Manon Huiberts
T: 030 248 30 80 | M: 06 86 80 16 96
E: mh@brederode.nl

•

Voor het ophangen van posters dient onder het dubbelzijdige tape enkelzijdige tape geplakt te
worden, dit om te voorkomen dat lijmresten achterblijven; bij de standbouwer en informatiebalie zijn ook zakjes verkrijgbaar met speciale tape;

•

Het is niet toegestaan met spijkertjes of nietjes de wanden te beschadigen.

Bedrukken wandpanelen met uw eigen artwork/logo:
Om uw standaard stand de uitstraling van uw organisatie mee te geven kunt u de systeemwanden
laten bedrukken door de standbouwer met uw huisstijl.
kosten € 82,50 (excl. BTW) per wandpaneel (98x240cm) wanneer u voor 3 april het artwork aanlevert
Vloeroppervlak (exclusief standbouw)
Wanneer u gebruik maakt van uw eigen standbouw, krijgt u uitsluitend vloeroppervlak. Het
promotiepakket is een verplichte extra. Dat kost € 425,00.
Tarieven zijn all-in, er komen geen extra kosten bij, los van de promotiekosten. Als u aanvullende
wensen heeft waaraan wel extra kosten zijn verbonden, krijgt u altijd eerst een prijsopgave.
Let op! Elektriciteitsverbruik is maximaal 1000 watt per stand. Dat is voldoende voor een laptop.
Koffiezetapparatuur en waterkokers gebruiken meer dan 1000 watt. Extra stroomverbruik is op
aanvraag bij te huren.
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4. Stand services
5.1

Elektriciteit
Elektra aansluiting incl. 1.000 Watt verbruik à € 95,00
Extra elektriciteitsverbruik x 1.000 Watt à € 95,00 per 1.000 Watt
Krachtstroom op aanvraag, neem hiervoor contact met ons op.
Elektriciteitsverbruik is inclusief en maximaal 1000 watt per stand (3 inplug mogelijkheden).
Dat is voldoende voor een laptop. Koffiezetapparatuur en waterkokers gebruiken meer dan
1000 watt.

5.2

Wateraansluiting
Niet op alle stands is een wateraansluiting mogelijk. Wanneer u een wateraansluiting wenst
moet u dit zo snel mogelijk doorgeven zodat met het inplannen van de plattegrond hiermee
rekening kan worden gehouden.

5.3

Internet
In de loods heeft u draadloos internet tot uw beschikking. Internet is een openbaar wifi
netwerk. Naam van netwerk is HartvanHolland en heeft geen wachtwoord.

5.4

Meubilair
Brederode Expo is u graag van dienst voor het leveren van standbouw, elektriciteit,
meubilair en decoratie. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken wij u om contact
op te nemen met:
Brederode Expo BV
Savannahweg 65
3542 AW Utrecht
Contactpersoon: Manon Huiberts
T: 030 248 30 80
M: 06 86 80 16 96
E: mh@brederode.nl

5.5

AV middelen
AV middelen zijn te huur via onze partners:

Hieronder vind u een overzicht van de materialen die u kunt huren:
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ProLine+ 65 inch scherm inclusief mobiele lift
Prowise stelt graag de ProLine+ 65 inch scherm
beschikbaar op een mobiele lift voor €350,- exclusief
btw.
Mocht u dit scherm niet op een mobiele lift willen
maar geplaatst aan een wand, dan komen hier extra
kosten bij van €335 voor het plaatsen hiervan. Ook
dient deze wand sterk genoeg te zijn voor het dragen
van het gewicht van het scherm. Wij adviseren u om
gebruik te maken van de mobiele lift.
Overzicht AV materialen in te huren bij AEsound
AE Sound rental
Nijverheidsstraat 8e
T:0418-633339 | 06-52357705
5331 PT KERKDRIEL
E: info@aesound.nl | www.aesound.nl
U kunt direct contact opnemen met AE sound via bovenstaande gegevens.
Audiovisueel:
-LCD 55inch 4K LCD incl. stand (incl. USB player voor het afspelen van een MP4 bestand)
-LCD 42inch incl. stand & HDMI kabel (alleen via HDMI aan te sturen)
-LCD 55inch incl. stand & HDMI kabel (alleen via HDMI aan te sturen)
-LCD 65inch incl. stand & HDMI kabel (alleen via HDMI aan te sturen)
-LCD 98inch incl. stand & HDMI kabel (alleen via HDMI aan te sturen)
- Beamer 4000 ansilumen 4/3 resolutie
- Beamer 8000 ansilumen full HD
Let op: alle bovengenoemde schermen hebben geen intern geluid, u dient een extra LDsystems Curv
500 systeem bij het scherm te huren.
Geluid:
- LDsystems Curv 500 luidspreker zuil incl. laptop aansluiting / incl. microfoon aansluitmogelijkheid
- Sennheiser EW152G3 draadloze headset
- Sennheiser EW145 draadloze handheld microfoon
- Sennheiser EW112 draadloze revere microfoon
Licht:
- DTS fresnel theaterspot LED 80watt op statief 3000K warm wit
- DTS profiel theaterspot LED 80 watt op statief 3000K warm wit
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- Flatpar PRO RGBWA 12x 10Watt (Rood, groen, blauw, wit en amber) op statief
Diverse presentatie materialen: Logitech muis op afstand, Apple verkoop kabel "display port to
HDMI adapter"

5. Overige services
6.1

Parkeren
Hart van Holland beschikt over ruime gratis parkeergelegenheid.

6.2

BHV en EHBO
Er is tijdens de beursdagen een EHBO team aanwezig

6.3

Nachtbeveiliging
De Loods gaat in de nacht op het alarm. Wij raden u aan om uw waardevolle spullen zoals
laptops mee te nemen naar huis.

6.4

Afval
In de beurshal staat een afgesloten afvalcontainer. Daarin kunt u uw afval zoals karton en
andere stand afval in kwijt. Voor uw consumptie afval graag de reguliere prullenbaken
gebruiken die over de beursvloer verspreid staan.

6.5

Catering
In de beurshal zijn diverse mogelijkheden om koffie, thee en lunch voor uw stand
bemanning te kopen.

Entreekaarten en standhouderpassen
7.1

Entreeprijzen
De bezoekers kunnen worden uitgenodigd en na het ophalen van de bezoekersbadge gratis
naar binnen. Dit kan via de website en onsite.

7.2

Exposantenpas
U krijgt van ons een mail(week 12) met daarin een link dan kunt u uw stand bemanning
aanmelden via een registratiemodule, de passen kunnen onsite worden opgehaald bij de
entreebalies.

6. Timeslots/workshops
Beurzen blijven in trek door het persoonlijke contact waar deze doelgroep veel waarde aan hecht.
Naast een breed aanbod van stands wil de bezoeker ook inhoudelijk goed worden geïnformeerd.
Daarom komen wij met een kwalitatief sterk programma van presentaties, workshops, masterclasses
en studiebijeenkomsten. Klik hier voor het programma.
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7. Beurstips en - dont’s
9.1

Beurstips
* Staan oogt actiever en belangstellender dan zitten.
* Zet uw mobiel uit; gebruik deze nooit in uw stand.
* Eet niet in uw stand, regel lunch- en koffiepauzes.
* Werken op laptop of tablet? U mist potentiële klanten!
* Toon belangstelling, de bezoeker moet zich begrepen voelen.
* Stel open vragen. Wie, wat, waar, hoe, wanneer etc.
* Laat een interessant contact nooit gaan zonder dat u contactgegevens heeft!

9.2

Beurswetten
Clichés kloppen altijd!
*U bent de gastvrouw of gastheer, de bezoeker is uw gast.
* Bezoekers beoordelen uw stand gemiddeld binnen 3 seconden
* Aan het gezicht kunt u niet zien of een bezoeker interessant is voor u.
* Succesvolle contacten heeft u zelf in de hand.

9.3

Meer weten?
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze kick-off meeting waarin ook een
relevante beurstraining verzorgd zal worden door Govert Henk Mijnders van Sales & Pepper.
Datum: 6 maart
Plaats: Nijkerk, Het ambt. Een bezichtiging van de beurslocatie De Loods behoort tot de
mogelijkheid.
Tijd: 14.00u tot 17.00u inclusief netwerkborrel
Op de eerste beursdag vóór aanvang zal Govert Henk de aftrap van de POF verzorgen met
een speed training als aanvulling op de training van 6 maart!

Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw deelname
en staan voor u klaar indien nodig.
Marketing &
Communicatie

Sandra Huijbregts
06 37 195 733
Mail

Salesmanager

Gerard Rijnbeek
06 80 104 042
Mail

Projectmanager

Han van Egdom
06 51 121 012
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Mail

Logistiek &
Programma

Thierry Trampe
06 51 479 796
Mail

