
     

 
 

 

 
 
HOE STIJG JE BOVEN HET BEURSGEWELD UIT?  
 
Wij zijn D&B Eventmarketing en helpen je graag! 
Mensen raken en verbinden. Een positieve verandering teweegbrengen. En klanten, 
relaties of medewerkers in fans veranderen. Daar staat D&B Eventmarketing voor. Zo 
maken we als event organisator met onze concepten al meer dan 35 jaar het verschil. 
 
Eén vraag staat centraal bij het ontwikkelen van een standconcept: hoe zorgen we 
voor een  optimale bezoekers-experience met als meetbaar resultaat leads-
generatie of merk-awareness? Wij gaan graag samen met jou op zoek naar de 
kern van je merk die de doelgroep of je bestaande relaties aanspreken. Die vertalen 
we door naar een concept dat tot uiting komt in de stand. Een concept dat de 
bezoeker of relatie langdurig aan je merk verbindt.  
 
Door middel van een intake verdiepen we ons in jullie merk en wat jullie willen 
presenteren op de beurs, dit is het startpunt van de samenwerking. Daarna volgt een 
brainstorm, waar doorgaans tientallen bruikbare ideeën worden geboren. Dit 
verwerken we tot een succesvol beursconcept.  
 
Een activatie toevoegen aan je stand zorgt voor meerwaarde zodat je de investering 
terugverdient in beursleads. De kunst is om jouw doelgroep eruit te filteren en ze op 
je stand te krijgen. Wacht dus niet af wie er ‘toevallig’ je stand op loopt, maar bedenk 
iets waarvan je weet dat het je doelgroep bezighoudt. Graag bedenken wij samen met 
jou de perfecte activatie die past bij je beursconcept, waardoor de kwaliteit en 
kwantiteit van jouw beursleads toenemen. 
 

  



     

 
 

 

Bestelformulier signing & inrichting 
 

Bestelformulier uiterlijk vrijdag 3 december 2021 
retourneren aan: nicole@db-eventmarketing.nl 

 
Aantal  Prijs (excl. 21% Btw) 
 Formaat stand:  
 x-small (2x2x2,5m) €. 1.750,00   
 Small (3x3x2,5m) €. 4.075,00  
 Medium (3x4x2,5m) €. 4.575,00    
 Large (6x3x2,5m) €. 5.800,00   
 XL (5x4x2,5m) €. 6.000,00   
 Speciaal (Eigen standbouw) €. 7.000,00  
Als je gaat voor een standaard pakket met eigen design, lever je het design aan volgens de te 
ontvangen specs. De kosten hiervoor zijn: 
 Belettering wand(-en) en meubilair:  
 1 paneel full color 2500 x 1000 mm €.   90,00 
 1 wand 2500 mm h x 1900 mm b  

(XS: 1 of 2 wanden) 
€. 171,00 

 1 wand 2500 mm h x 2900 mm b (S: 1 of 2 wanden)  
(M/L/XL korte wand) 

€. 261,00 

 1 wand 2500 mm h x 3900 mm b (M/XL: 
achterwand) 

€. 351,00 

 1 wand 2500 mm h x 5800 mm b (L: achterwand) €. 522,00 
 Full color voorzijde witte brugtafel 1000 x 700 mm €.   65,00 
Wil je meer dan het standaard pakket kunnen we met je in gesprek en maken we een offerte op maat. 
Dit kan ook voor bijvoorbeeld alleen het design van je stand of een leuke activatie.  
 
 D&B Eventmarketing:  
 Bedenken van een concept en design 10-15 uur à €. 135,00 per uur 
 Design à €. 75,00 per uur 
 Wil je volledig ontzorgd worden in de productie van 

je stand  
à €. 90,00 per uur 

Aantal  Prijs (excl. 21% Btw) 
 Meubilair:  
 1 brochurehouder zwart/alu met 8 rekjes A4 €.   39,00 
 1 witte brugtafel (niet mogelijk bij 2x2 en 3x3 stand, 

mits bij 3x3 basisbalie wordt vervangen door 
advanbalie) 

€. 100,00 (toeslag i.p.v. statafel)  
€. 145,00 (bij extra) 

 
 1 witte kruk met rugleuning €.   30,00 
 AV:  
 1 40”LCD incl. wandbeugel en HDMI-bekabeling 

(Aansturing door middel van USB of eigen laptop) 
€. 292,50 

 Monteren van materialen aan de standaard 
standbouw > schadepaneel: 

 

 1 paneel van 900/1000 mm b €. 75,00 
 Watervoorziening nodig op stand JA/NEE  

Noodzakelijk voor: 
 Demo’s op de stand 

Mits u goedkeuring ontvangt, mag u demo’s op de 
stand houden. 

JA/NEE  
Indien ja, toelichting: 
 

Aantal 
personen 

Catering opbouw/afbouw  

 Lunch zondag 23 januari (12.00/13.00) Aangeboden 
 Lunch maandag 24 januari (12.00/13.00) Aangeboden 
 Lunch donderdag 27 januari (12.00/13.00) Aangeboden 



     

 
 

 

 
Suggesties: XS/S/M/L 
 

  

 

 


