
BRIEFING
Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf 

Contactpersoon 

KvK-nummer  

Beurs & Stand gegevens

Naam beurs  

Begin- & einddatum   t/m 

Beursgebouw   Locatie 

Hal   Standnummer 

Type stand    Hoekstand  Kopstand  Eilandstand  Tussenstand

Standafmetingen  x  = m2

Bouwhoogte  

Obstakels op vloeroppervlak  
Indien mogelijk aangeven op plattegrond

Budget in euro  

Gewenste datum voorstel  

Specifieke bedrijfsgegevens

Branche  

Product & Diensten  

Uw beursthema   

Geplande activiteiten tijdens de beurs  

Standbemanning (aantal)

  

Praktische eisen m.b.t. de stand 

Verhoogde vloer  Nee     Ja  (i.v.m. elektra aansluitingen of gewenste uitstraling)

Verzwaarde vloer  Nee     Ja  (i.v.m. machines of anders)

Verdieping  Nee     Ja

Gewenste vloerbedekking  

	 Hieronder	kunt	u	specifieke	wensen	aangeven	m.b.t.	de	genoemde	onderdelen.	

	 Wij	geven	per	onderdeel	suggesties	om	u	hierbij	te	helpen.



Keuken, grootte t.o.v. stand  Nee     Ja 

Bar, wel/geen belangrijke functie  Nee     Ja

Berging, specifieke zaken in berging  Nee     Ja 

Spreekkamer, (semi)gesloten   Nee     Ja

Machines in stand  Nee  Ja, hoeveel 

	 	 (Graag	de	gewichten	en	afmetingen	van	de	machines	doorsturen)

Benodigd voor machines

Electra  Nee  Ja

Krachtstroom  Nee  Ja

Water  Nee     Ja

Perslucht  Nee  Ja

Displays   Eigen systeem     Elektra aansluiting

Vitrines

Te presenteren producten 

Zitmogelijkheden  Nee     Ja

  Hoog  Laag   Banken  Stoelen

 Hoeveel  

Planten  Belangrijk     Onbelangrijk

  Echt  Kunst

Bestaande onderdelen 

 Gebruik	van	eigen	onderdelen	te	verwerken	in	ontwerp?	Indien	mogelijk	foto’s	meesturen.

 
Doel van de stand 

Wat zijn de voornaamste redenen voor u om met deze stand op de beurs te staan?

 Bestaande klanten ontvangen    Nieuwe klanten benaderen   Lancering nieuw product / dienst

 Presentatie nieuwe huisstijl    Informatie verschaffen aan nieuwe klant  Directe verkoop

 Klanten product op de stand laten uitproberen 

 Anders, namelijk;   



Uitstraling & Sfeer

Graag horen wij de gewenste sfeer (of een combinatie) in enkele steekwoorden:

 Minimalistisch    Kleurrijk    Luxe    Industrieel    Scandinavisch    Bohemian    Landelijk    Vintage   

 Huiselijk    Anders, namelijk  

Graag horen wij in enkele steekwoorden uw gewenste opzet betreft het design van uw stand:

 Strak     Basic     Hoogbouw     Plafonds     Massief     Open, overzichtelijk     Licht

 Anders, namelijk  

Audiovisuele middelen

 Gewenst doel   Aantal Eigen bezit

 Scherm      Nee   Ja

 Laptop      Nee     Ja

 PC kast      Nee     Ja

 Touch screen      Nee     Ja

 Geluidsinstallatie      Nee     Ja

 Ledwall      Nee     Ja

Belettering & Decoratie

Graag ontvangen we bestanden voor de gewenste belettering betreft het design van uw stand. Voor de definitieve belet-
tering zal een opzet ter akkoord aan u worden gestuurd.
• Logo’s (van welke bedrijven, met/zonder pay off)
• Slogans 
• Belangrijke afbeeldingen uit de huisstijl

Om ervoor te zorgen dat uw uitingen zo zorgvuldig mogelijk naar uw wens worden gemaakt, vragen wij uw aandacht voor 
onze aanleverspecificaties. Deze kunnen wij u op verzoek mailen. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onze DTP afdeling.

Hangende blikvanger gewenst?      Nee     Ja, namelijk 

Huisstijl kleuren  

Logo’s, payoffs and slogans:  in EPS of PDF met (letter)contouren, indien mogelijk met PMS kleuren
Afbeeldingen voor printwerk:  resolutie minimaal 150 dpi op ware gewenste grootte
Kleuren:  PMS (pantone Matching System) kleuraanduiding
Lettertypen:  indien u een bepaald lettertype wenst in uw belettering waar ELDEE niet over   
 beschikt, vragen wij u ons dit lettertype te sturen of de betreffende tekst als EPS  
 of PDF met lettercontouren aan te leveren.



Overige opmerkingen
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