30STE

EDITIE

15 NOVEMBER 2018
ROTTERDAM AHOY

IN ÉÉN DAG VOLLEDIG GEÏNFORMEERD
OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN
OP HET GEBIED VAN
DEFENSIE EN VEILIGHEID!
Op donderdag 15 november 2018 vindt in Rotterdam Ahoy de 30ste editie van het
NIDV Symposium & Tentoonstelling plaats.
De jaarlijkse NIDV beurs is het ontmoetingspunt voor het zaken doen op het gebied van defensie en veiligheid.
Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de aan- en verkoop van producten en diensten is aanwezig.
Voor industrie, politiek, overheid en kennisinstituten is het de enige totaalbeurs op het gebied van Defensie en
veiligheid in de Benelux. Wie in de business zit of wie ambitie heeft, is aanwezig.

AANDACHTSGEBIEDEN TENTOONSTELLING

NIDV SYMPOSIUM &
TENTOONSTELLING

Luchtvaart, landsystemen, marine, marechaussee, politie,
cyber, innovatie, IT en veiligheid.
De lunch is voor standhouders en bezoekers gratis.

Aantal bezoekers
2.300 besluitvormers

COMBINATIE SYMPOSIUM & TENTOONSTELLING
Naast het aanbod van exposanten op de beurs wordt de
bezoekers een speciaal inhoudelijk programma aangeboden.
Dit bestaat uit presentaties en lezingen.

INSCHRIJVEN ALS EXPOSANT
Schrijf u nu in als exposant voor de NIDV Beurs en zorg dat
uw bedrijf niet ontbreekt op deze vakbeurs. Inschrijven voor
deelname is mogelijk tot 31 augustus 2018. Indien u vóór
1 juli besluit deel te nemen, heeft u recht op een korting
van € 200,-.

INFORMATIE OVER DEELNAME
Voor vragen met betrekking tot uw deelname kunt u
rechtstreeks contact opnemen met:
Mevrouw Seema Sahadew Lall - Eventmanager
T: +31 (0)70 364 48 07
E: exhibition@nidv.eu



Soorten bezoekers
verwervers overheden, bedrijven, politiek,
kennisinstituten, buitenlandse bedrijven,
ministeries Defensie, EZK, BuZa, Justitie en
Veiligheid, Veiligheidsregio’s, Politie, Kustwacht,
militaire attachés
Openingstijden
08.00 uur – 17.30 uur
Een impressie van de tentoonstelling van 2017 is te zien
op www.nidv.eu

Stand

Inrichting

Prijs
NIDV-Deelnemer

Prijs
NIET NIDV-Deelnemer

Voertuigen / objecten
Minimale oppervlakte 10 m2

n.v.t.

€   130,– per m2

€   175,– per m2

Alleen vloeroppervlakte per m2
Minimale vloeroppervlakte 6 m2

n.v.t.

€   320,– per m2

€   420,– per m2

Standaard stand 2x4m (8m2)
Standuitbreiding per m2 mogelijk

Uitgerust met:
• 1 duospot
• 1 stopcontact incl. stroom 3kW
• balie met 2 barkrukken
• folderrek
• tapijttegels (antraciet)

€   2.800,–
€ 320,– per m2 extra

€   3.700,–
€ 420,– per m2 extra

Luxe stand 4x4m of 2x8m (16m2)
Standuitbreiding per m2 mogelijk

Uitgerust met:
• 2 duospots
• 1 stopcontact incl. stroom 3kW
• balie met 2 barkrukken
• folderrek
• koelkast
• andere kleur panelen*
• andere kleur tapijttegels**

€   5.500,–
€ 320,– per m2 extra

€   7.900,–
€ 420,– per m2 extra

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

* Kleur panelen, keuze uit: lichtgrijs, zwart en wit
** Kleur tapijttegels, keuze uit: antraciet, blauw, rood en grijs

INDIEN U VÓÓR 1 JULI BESLUIT DEEL
TE NEMEN, HEEFT U RECHT OP EEN

INSCHRIJFFORMULIER

NIDV TENTOONSTELLING 2018

KORTING VAN € 200,–!

SLUITINGSDATUM: 31 AUGUSTUS 2018

NIDV-deelnemer: ja / nee*

Bedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
PO/Inkoop nummer:

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Geef hieronder uw standkeuze aan (meerdere keuzes mogelijk):
Omschrijving

Aantal m2

NIDV-Deelnemer

NIET
NIDV-Deelnemer

Totaal

 voertuigen/objecten
minimale oppervlakte 10 m2

2
.............. m à

€   130,–

€   175,–

€ ...................

 alleen vloeroppervlakte
minimale vloeroppervlakte 6 m2

2
.............. m à

€   320,–

€   420,–

€ ...................

 standaard stand 2x4m (8m2)
uitbreiding stand met

2
.............. m à

€ 2.800,–
€   320,–

€ 3.700,–
€   420,–

€ ...................
€ ...................

 luxe stand: 4x4m of
uitbreiding stand met

2
.............. m à

€ 5.500,–
€   320,–

€ 7.900,–
€   420,–

€ ...................
€ ...................

€   400,–

€   400,–

€ ...................

Kleur panelen:
Kleur tapijttegels:

2x8M (16m2)

lichtgrijs
antraciet

zwart
blauw

wit
rood

grijs

Hostess
Korting

€ ...................

Totaal

€ ...................
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 Datum:

Opmerking:


Handtekening:



Meer informatie: mw. Seema Sahadewlall
T: +31 (0)70 3644807 / E: exhibition@nidv.eu

Prinsessegracht 19
2514 AP Den Haag

T +31(0)70 364 48 07
E info@nidv.eu

www.nidv.eu

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging alsmede een factuur.
Bij annuleren tussen 1 september en 15 september a.s. wordt 50%
van de factuur in rekening gebracht. Na 15 september wordt 100%
in rekening gebracht. U kunt dit inschrijfformulier volledig ingevuld
retourneren. Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen niet te
honoreren. De NIDV verklaart zich hierbij niet aansprakelijk voor directe
en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van de locatie Ahoy
door de tentoonstellingsdeelnemers en/of hun toeleveranciers.

