
         

 

     Inschrijfformulier deelname VIB Pavilioen voor Technische Isolatie 

 Industrial Heat & Power, 12, 13 & 14 oktober 2021 – Brabanthallen, Den Bosch 

 
Datum1  

 
 

 

GEGEVENS DEELNEMER  

Bedrijfsnaam   
Naamsvermelding communicatie en blikvanger  
Contactpersoon (operationeel)  
E-mailadres   
Telefoonnummer   
Contactpersoon (communicatie)  
E-mailadres   
Telefoonnummer   
 

CORRESPONDENTIEADRES  

Bedrijfsnaam   
Straat / postbus en huisnummer   
Postcode en plaats   
Land  Nederland 
 

FACTURATIEGEGEVENS 

Emailadres en contactpersoon voor facturatie 
 

Contactpersoon facturatie   
E-mailadres   
Inkoop- / PO nummer  
 

Factuur adres indien afwijkend van uw correspondentie adres 
 
Bedrijfsnaam  

 
 

Telefoonnummer   
Straat / postbus en huisnummer   
Postcode en plaats   
Overige opmerkingen  
  

 

  

                                                            
1 De optie vervalt standaard 14 dagen na de datum van afgifte indien deze niet is omgezet naar een deelname 

STANDNUMMER 
(in te vullen door organisatie ) 
 

 



DEELNAME 2021 

Ik neem deel met :  Totaal – incl. basispakket, excl BTW 
  9 m2 all-in stand  € 3.255 
  12 m2 all-in stand € 4.140 
  20 m2 all-in stand  € 6.500 
  25 m2 all-in stand € 7.975 
  Vrije stand(bouw) vanaf 20m2 € 4.600 

 
Inhoud Basispakket: 

- Opname in de beurscampagne 
- Online bedrijfsprofiel 
- Lead Retrieval App (3 maal) voor op de stand 
- 2 parkeerabonnementen  
- Deelname aan exposanten netwerkborrel 
- Gratis koffie en thee in de exposanten lounge 
- Gratis wifi 

Inhoud All-in standbouw: 
- Luxe standbouw dmv een aluminium frame waar 

doek in wordt gespannen 
- Tapijt  
- Stroom; wandcontactdoos van 1000 watt met 

twee contactpunten 
- Verlichting; LED spots (1 per 4m2) 
- Afsluitbare balie en 2 krukken  
- Blikvanger met naamsvermelding en standnummer 
- Logo paneel met uw logo2  

Meld je voor 22 januari 2021 aan bij IH&P en ontvang het € 2.500, - communicatiepakket 2021 gratis, bestaande uit: 
- 2 advertorials in digitale IH&P nieuwsbrief 
- Uitgebreide berichtgeving via IH&P social media en nieuwsrubriek op de website 
- Logo op FESI-partnerpagina van IH&P website 
- Logo op plattegronden van beurzen op locatie 
- Logo op het eigen FESI-kampioenschap welkomstbord 

 
VIB- en FESI-exposanten van Industrial Heat & Power nemen deel aan de collectieve marketingcampagne. 

Door uw stand te boeken, stemt u in met het collectieve uitnodigingsprogramma te weten: 

Het ter beschikking stellen van minimaal 20 e-mailadressen + naam en firmanaam van huidige klanten of prospects per vierkante 
meter standruimte om te gebruiken in een collectieve uitnodigingsactie. Deadline voor levering is 1 augustus 2021. OF: Het 
voeren van uw eigen bezoekersacquisitiecampagne met als resultaat een minimum van 2 geregistreerde bezoekers per vierkante 
meter standruimte in lijn met het bezoekersprofiel van de beurs. Uw relaties registreren zich voor hun bezoek via uw 
persoonlijke uitnodigingslink die door de organisatie ter beschikking zal worden gesteld. Deadline voor de campagne 31 
september 2021.gistratielink die  

Na ondertekening van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van uw deelname en de voor u gereserveerde standlocatie. Indien 

verschuldigde deelname gelden niet tijdig worden voldaan behoudt de organisatie zich het recht voor uw organisatie uit te sluiten van 

beursdeelname, waarbij de overeenkomst en uw betalingsverplichting nog steeds van kracht blijft. 

Ondergetekende neemt deel aan Industrial Heat & Power 2021 en verklaart akkoord te gaan met de standbouwvoorschriften van 54events BV en 

de beursbepalingen van Industrial Heat & Power 2021. Daarnaast verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van de algemene 

voorwaarden van 54events BV zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24314531 en aanvaardt de 

toepasselijkheid daarvan.  

X Ja, ik ga akkoord  

Handtekening  
(van tekeningsbevoegd persoon) 
 
 
Naam: 

Plaats en datum : 

Gelieve de getekende versie te retourneren via contracten@54events.nl. Alleen correct ingevuld formulieren 
inclusief handtekening worden in behandeling genomen.  

                                                            
2 Voorwaarden logo paneel met uw logo: Mits u uw logo voor 3 september 2021 heeft aangeleverd, met de volgende specificaties: .eps 
formaat, dat wil zeggen hoge resolutie (drukwerk kwaliteit), 100% (minimaal)72 dpi. Na deze datum wordt uw bedrijfsnaam in geschreven 
tekst opgenomen op het logopaneel. 

https://www.industrialheatandpower.nl/nl/voorwaarden-en-bepalingen/?file=files/54events/energie/pdf/2021/Standbouwvoorschriften%20Ecomobiel%20en%20Vakbeurs%20Energie%202021.pdf
https://www.industrialheatandpower.nl/nl/voorwaarden-en-bepalingen/?file=files/54events/energie/pdf/2021/Beursbepalingen%20IHP%202021.pdf
https://www.industrialheatandpower.nl/nl/voorwaarden-en-bepalingen/?file=files/54events/energie/pdf/2020/ALGEMENE%20VOORWAARDEN%2054events%20B.V..pdf
https://www.industrialheatandpower.nl/nl/voorwaarden-en-bepalingen/?file=files/54events/energie/pdf/2020/ALGEMENE%20VOORWAARDEN%2054events%20B.V..pdf
mailto:contracten@54events.nl

