DEELNEMEN
AL VANAF

940

€

FENEXPO 2017
11, 12 en 13 april • 15.00 - 21.30 uur

Evenementenhal Gorinchem

B U S I N E S S D A G E N

Z A K E N D O E N

–

I N S P I R E R E N

–

N E T W E R K E N

Nieuwe contacten? Die legt u
op de Fenexpo Businessdagen!
Persoonlijk contact heeft nog steeds de meeste impact en waar kun u nu beter uw
doelgroep ontmoeten dan op een beurs? Zakendoen, inspireren en netwerken, daar draait
het om tijdens de Fenexpo Businessdagen, die sinds 2008 worden georganiseerd in de
Evenementenhal in Gorinchem. De beurs is voor bedrijven, overheden en instellingen hét
platform om zich te presenteren aan een breed publiek
De Fenexpo is inmiddels uitgegroeid
tot een succesvol zakelijk platform

contacten. Wilt u zich onderscheiden in de markt
door niet alleen online actief te zijn en gelooft u

met een hoog netwerkgehalte.

ook dat u de gunfactor opbouwt door persoonlijk

Aan de laatste beurs namen meer

contact? Beursdeelname mag dan in uw strategie niet

dan 200 exposanten deel en ruim

ontbreken. Tijdens drie commerciële topdagen kunt u

6500 bezoekers kwamen naar de

zich volledig richten op het onder de aandacht brengen

Evenementenhal. De deelnemers

van uw bedrijf, uw naamsbekendheid vergroten, uw

zijn met name gevestigd in de regio

eigen relaties op een informele manier ontmoeten en

Alblasserwaard, Drechtsteden, Land van

nieuwe contacten leggen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Heusden en Altena en Vijfheerenlanden.

Drie commerciële topdagen
Online marketing heeft zich de afgelopen jaren
sterk ontwikkeld en communicatie gebeurt steeds
meer digitaal. Wij zijn ervan overtuigd dat u door
beursdeelname unieke kansen krijgt op nieuwe

uw deelname tot fantastische resultaten kan leiden.

“De Fenexpo was voor ons boven
verwachting goed. Perfecte all-in
service, goede sfeer, de juiste
bezoekers en mooie nieuwe contacten
opgedaan.”
Fortune – Rijnmond

DEELNEMEN
AL VANAF

940

€

HÉT NETWERK
EVENEMENT
VOOR ELKE
!
ONDERNEMER

fenexpo.nl

De bezoekers van de
beurs hebben het juiste
profiel

Geslacht
● Man
● Vrouw

G
HET GAAT NO
STEEDS OM
PERSOONLIJK
CONTACT!
40-54 JAAR

Onze tarieven zijn scherp en we
regelen alles voor u!

42%

Het totaalpakket vormt de basis voor een succesvolle deelname.

●
●
●
●
●

75%
25%

Leeftijd
16 – 25 jaar
26 – 39 jaar
40 – 54 jaar
55 – 66 jaar
66 en ouder

8%
21%
42%
23%
6%

We hanteren aantrekkelijke tarieven om deelname voor veel
bedrijven mogelijk te maken en dat kunt u al voor € 940,- voor
drie dagen. U kunt gebruik maken van complete stands in
diverse afmetingen. Wij bouwen uw stand incl. tapijt, elektra
en verlichting. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om eigen
standbouw toe te passen. Bij deelname maakt u gebruik van ons

BESLISSER

74%

full-service concept. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Dit houdt het volgende in:
» Uitgebreide catering voor u en uw bezoekers
» Persoonlijke bediening op uw stand.
» Toegang tot standhouderrestaurant voor dinerbuffet.
» Deelname aan beurstraining voor twee personen
» Gratis parkeren en entree
U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat uw
deelname goed wordt voorbereid en dat u tijdens de
beurs het visitekaartje bent. De rest doen wij voor u!

SCHRIJF
U NU IN!

Functies
● Directeur
eigenaar
41%
Bedrijfsleiding
●
management 33%
● Inkoop
verkoop
15%
Algemeen
●
medewerker
8%
3%
● Overig

Beoordeling Fenexpo
2016 door bezoekers

7,9

Locatie Evenementenhal

8,4

De juiste bezoekers, dat is een
voorwaarde
Uiteindelijk wordt uw succes bepaald door de contacten die u
heeft gelegd. En terecht want daar doet u het tenslotte voor.
Daarvoor zijn de juiste bezoekers nodig. Wij gebruiken gedrukte
media, direct mail, snelwegreclame, sociale media etc. om
het evenement onder de aandacht te brengen. Ons concept is
erop gebaseerd dat elke exposant de eigen relaties uitnodigt

Parkeervoorzieningen

8,2
Receptie en ontvangst

7,5
Sanitaire voorzieningen

7,6
Uitstraling beurs

7,3
Sfeer tijdens beurs

7,8

de Fenexpo te bezoeken. U kunt ook gebruik maken van onze
uitnodigingsservice. Bezoek aan de beurs is gratis voor de
zakelijke bezoeker van 16 jaar en ouder.

Kwaliteit catering

7,6

We vertellen u graag meer
Wij hopen uw interesse te hebben gewekt. Heeft u
vragen over tarieven en mogelijkheden dan vertellen
wij daar graag meer over. Bel of mail ons dan gerust.
Het is voor ons ook geen probleem om bij u langs te
komen om de mogelijkheden te bespreken.
Voor meer info kunt u ook onze website bezoeken
www.fenexpo.nl

SCHRIJF
U NU IN!
ONTWERP: REKLAMEZAKEN.NL
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fenexpo.nl
Organisatie

Locatie

FENEXPO bv

Evenementenhal

Papland 5c

Franklinweg 2

4206 CK Gorinchem

4207 HZ Gorinchem

Telefoon: 0183 – 820 230

Telefoon: 0183 – 680 680

info@fenexpo.nl

1.904 volgers

www.fenexpo.nl
2.457 volgers

Z A K E N D O E N

–

B U S I N E S S D A G E N

I N S P I R E R E N

–

N E T W E R K E N

