
 

Informatie collectieve stand op Holland paviljoen  

Vision, Robotics & Motion 2022 | 8-9 juni 2022 – Brabanthallen Den Bosch 

 
Organisatie en algemeen 

• De standhouder draagt €2.950* (exclusief btw) bij in de kosten van de gezamenlijke stand en 
krijg hiervoor een eigen deel van ca 5m2 in het paviljoen, plus het gebruik van gezamenlijke 
ruimtes. Dit tarief geldt voor organisaties die gevestigd zijn in Nederland.  

• Mikrocentrum zorgt voor de organisatie en verdere afstemming en zorgt voor verdere 
afstemming en facturatie met de standhouders. 

• Inbegrepen zijn de grondhuur, standbouw, organisatie en promotionele activiteiten* 
• U heeft een eigen unit op de stand met een eigen achterwand, tv-scherm, afsluitbaar kastje en 

zitplek. Bekijk een visuele impressie van de unit. 
• Vermelding op de website en in (digitale) catalogus 
• Uw logo, whitepaper, blog, video, persbericht, innovaties en productflyer 24/7 online zichtbaar 

op de eventwebsite 
• Catering; koffie, thee, frisdrank en lunch 
• WiFi-internet 
• Gratis gebruik van Meeting Areas 
• Gratis parkeren standbemanning 
• Netwerkborrel 
• Uitgebreide mediacampagnes en profilering van uw bedrijf 
• Beknopte bezoekerslijst na afloop (bedrijfsnaam, vestigingsplaats en naam bezoeker (indien 

deze daar akkoord voor heeft gegeven) 
 
* Leden van High Tech NL krijgen een deelnamekorting van € 300 en mogen voor € 2.650,- 
bedrag deelnemen. Nieuwe leden mogen ook tegen het reduceerde tarief deelnemen. 
 
Standbouw & -inrichting 

• De stands van ca 5m2 bestaan uit een unit met achterwand, kastje, barkruk, stroompunten en 
LCD-scherm. Inbegrepen bij deelname is tevens de vermelding als co-exhibitor in de 
beurscatalogus en op de online exposantenlijst. 

• Indien er andere wensen zijn m.b.t. de omvang en inrichting van de eigen stand, dan worden 
hierover separate afspraken gemaakt. Denk hierbij aan de behoefte aan meer standruimte i.v.m. 
een grote demo of het huren van extra’s zoals vitrines en folderrekken. 

• Beschikbaarheid en plaatsing van extra meubilair en demo’s is onder voorbehoud van het totaal 
aan wensen van alle standhouders en de optimale indeling van het paviljoen. Hierbij behoudt 
Mikrocentrum / Holland Robotics zicht het recht voor om keuzes te maken om het open en 
collectieve karakter van het paviljoen te behouden.  

• De standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van communicatiemateriaal 
(logo’s, ontwerp paneel / achterwand, teksten, etc) voor hun eigen gedeelte van de stand. 
Instructies hiervoor worden verstrekt.  

• Kosten voor transport, reis en verblijf en (verzekering van) expositiegoederen zijn voor eigen 
rekening.  

 
Deelnemen 
Voor deelname en akkoord vult u het formulier in via onderstaande link. Kies bij afmeting voor 
‘PRIJS OP AANVRAAG’ en bij Standnummer voor 30. Bij opmerkingen kunt u invullen dat u 
deelneemt aan het Holland Robotics paviljoen 
 

Deelnameformulier 

https://portal.mikrocentrum.nl/nl/aanmaken-formulier-prs/anonieme-inschrijving-exposant-vakbeurs-vision-robotics-motion?source=3583

