INRICHTING STAND

= 1 module
(bruto standoppervlakte = 3,5 x 3,5m = 12,25m²)

De beurslay-out van PROTOTYPING is uniek. De bezoekers wandelen doorheen de standen en stoten letterlijk
op de tentoongestelde producten, materialen en technieken. Dit verbetert aanzienlijk het eerste contact:
exposanten kunnen de bezoekers onmiddellijk aanspreken en de drempel wordt voor de bezoekers aanzienlijk
verlaagd.
BELANGRIJK!
De exposant verbindt er zich toe zijn producten / diensten tentoon te stellen binnen volgende
vooropgestelde zones:
A: ruimte van 3,5m x 1m
B: presentatiesokkel van 1m x1m
4 hoogtes beschikbaar: vloer (0cm = stuk wit tapijt), 25cm, 50cm & 100cm.
 gewenste hoogte doorgeven via e-mail of via het exposantenportaal.

Naast de standaard modules is er uiteraard ook ruimte om dieper in te gaan op de producten en meer uitleg te
geven. Dit kan perfect aan de verschillende ‘free catering’ punten ( = hoge tafels met belegde broodjes, warme
dranken, frisdranken, gebakjes…in ‘self service’)..
De bruto oppervlakte van 1 module is 3,5m x 3,5m = 12,25m².

De organisatie voorziet reeds volgende infrastructuur (inbegrepen in uw beursdeelname):
WAND:
-

gemelamineerde witte panelen in een aluminium kader – Systeem Sodem
afmetingen: 3m lang, hoogte is 2m en bestaat uit 4 vlakken van 150cm x 100cm
wand wordt ondersteund door een tablet van 50cm diep x 150cm breed op 1m hoog + kabelgoot.
Standaard is de ruimte onder de tablet vrij. U kan echter via de webshop (‘bestellen diensten’ op
exposantenportaal) schuifdeurtjes bijbestellen indien gewenst. De tablet wordt hiermee omgevormd tot
een afsluitbaar kastje.

NAAMBORD:
-

Kan niet weggelaten worden, is een onderdeel van de stand.
Naam op bordje: in te geven via exposantenportaal: Naambord.
Bevat: naam exposant – plaatsnaam – land (indien ander land dan België) – stand nummer

ELEKTRICITEIT - VERLICHTING:
-

1 multistopcontact aan de tablet of aan de sokkel (keuze door te geven via e-mail of het
exposantenportaal)
Algemene verlichting van de standen via theaterspots aan truss ( = prolyte aan dakstructuur)

VLOERBEKLEDING:
Zwart tapijt

WIFI LIGHT:
Er is wifi light inbegrepen in de deelnameprijs. Op aanvraag kan er ook professionele wifi besteld worden.

SOKKEL:
Wij voorzien voor u een sokkel van 1m x 1m. U kan zelf de hoogte kiezen: 0cm – 25cm – 50cm – 100cm. Deze
hoogte kan u doorgeven via e-mail of via het exposantenportaal. U kan hier ook opteren voor een sokkel met een
deurtje in voor extra berging op de stand (optioneel – te bestellen via ‘Bestellen diensten’ op het exposantenportaal
– enkel voor sokkels met hoogtes van 50cm en 100cm).

CATERING:
Free catering voor bezoekers en exposanten (diverse warme en koude dranken, belegde broodjes, gebakjes…).

PROTOTYPING– KORTRIJK
Contact: Charlotte Van Vooren
tel. +32 (0)56 24 11 50 – charlottevanvooren@kortrijkxpo.com

