
Dé beurs voor de Vlaamse sportverenigingen

15 september 2016
10.00 tot 20.00 uur

Voor informatie:
Expolaan 
Hoogboomsesteenweg 147
2930 Brasschaat 
T - +32(03) 35000545 
E - info@vlaamsesportvakbeurs.be 
I  - www.vlaamsesportvakbeurs.be

Locatie:

Jan van Rijswijcklaan 191 
2000 Antwerpen

Antwerp Expo



Voorgaande edities in onze buurlanden hebben bewezen dat een vakbeurs gericht 
op de diverse sportverenigingen een voltreffer is. 
De VLAAMSE SPORT VAKBEURS die zal doorgaan op donderdag 15 september 2016 
in Antwerp Expo zal dit absoluut bevestigen. 
De VLAAMSE SPORT VAKBEURS richt zich op de 21.000 sportverenigingen die 
Vlaanderen rijk is, maar ook op de sport ambtenaren van de 5 provincies en de 
308 gemeentes in Vlaanderen. 
 
Verder behoren ook de beheerders en medewerkers van de 344 sportcentra, 313 
zwembaden, 205 tennishallen, 1144 sporthallen en 12000 openlucht sportvelden 
tot de doelgroep. Kortom een geweldige aantal aan potentiële klanten die u op 
donderdag 15 september a.s. kunt ontmoeten op de VLAAMSE SPORT VAKBEURS.
  
Daarnaast verschijnt er begin september het VLAAMSE SPORT VAKBEURS MAGA-
ZINE in een oplage van 30.000 exemplaren. Deze wordt verstuurd aan de totale 
doelgroep.
 
Standhouders

Om de kosten hoeft u niet te laten! Om de kosten voor de deelnemers zo laag mo-
gelijk te houden heeft de organisatie gekozen voor uniforme standbouw. Daarmee 
bieden wij u een professionele en betaalbare kant-en-klaar oplossing, waardoor u 
zich niet meer over de organisatorische rompslomp omtrent de standbouw hoeft te 
bekommeren.
 
Doeltreffendheid

Wist u trouwens dat ‘special intrest vakbeurzen’ de hoogste doeltreffendheid heb-
ben in de verhouding tot het geïnvesteerde budget? Een vakbeurs biedt dan ook 
meer dan andere marketinginstrumenten. De meerwaarde van het fysieke contact 
met de doelgroep, de sfeer en de totale beleving worden positief geprikkeld.
 
Levert u producten en/of diensten aan sportverenigingen of sportaccommodaties? 
Dan is deelname dé ideale manier om u verder te profileren in deze markt en te 
netwerken. Levert u nog geen producten of diensten aan deze sector, dan kan de 
VLAAMSE SPORT VAKBEURS een goede start zijn. 
 
De organisatie

De organisatie van de VLAAMSE SPORT VAKBEURS is in handen van Expolaan.
Dit bureau heeft meer dan 40 jaar ervaring in het organiseren van zowel vak- als
consumentenbeurzen in België en Nederland.
De organisatie staat garant voor een intensieve promotie, een professionele
begeleiding van de exposanten en een prima ontvangst van de bezoekers.

Dé beurs voor de Vlaamse sportwereld



De reclamecampagne rond de VLAAMSE 
SPORT VAKBEURS wordt groots aangepakt. 
Alle bestuursleden van de 21.000 verenigin-
gen worden persoonlijk uitgenodigd. Verder 
worden alle ambtenaren, beheerders en me-
dewerkers uitgenodigd om de vakbeurs gratis 
te bezoeken. Alle standhouders krijgen verder 
een onbeperkt aantal gratis uitnodigingskaar-
ten om hun relaties voor de vakbeurs uit te 
nodigen.
 
Daarnaast verschijnt er begin september het 
VLAAMSE SPORT VAKBEURS MAGAZINE in een 
oplage van 30.000 exemplaren. Deze wordt 
verstuurd aan de totale doelgroep.

De VLAAMSE SPORT VAKBEURS 
wordt gehouden in Antwerp Expo 
Jan van Rijswijcklaan 191  
2000 Antwerpen. 

Een accommodatie met de juiste  
uitstraling voor een evenement als 
de VLAAMSE SPORT VAKBEURS.
Bij het beurscentrum is voldoende 
parkeergelegeheid. 

ReclamecampagneAntwerp Expo



Planning, Standbouw, Informatie & Boeking 

Locatie : Antwerp Expo 
  Jan van Rijswijcklaan 191 
   2000 Antwerpen  
 
Datum : donderdag 15 september 

Openingstijd : 10.00 tot 20.00 uur 

Stand opbouw : woensdag 14 september van 08.00 tot 20.00 uur 
   donderdag 15 september van 08.00 tot 10.00 uur 
 
Stand afbouw  : donderdag 15 september van 20.00 tot 00.00 uur

Planning

Informatie & Boekingen

Voor informatie en boeking kunt u contact opnemen met: 

Expolaan 
Hoogboomsesteenweg 147 
2930 Brasschaat 
T - +32(03) 35000545 
E - info@vlaamsesportvakbeurs.be 
I  - www.vlaamsesportvakbeurs.be 

U kunt deelnemen met eigen standbouw of een standaard unit huren.
Daarmee bieden wij u een betaalbare kant en klare oplossing, waarmee u  
zich niet meer over de organisatorische rompslomp omtrent de stand hoeft  
te bekommeren.

Standbouw & Tarieven

Standhuur : Kale m2 prijs € 110,- p.m2 excl. btw
Om tijd- en kosten efficiënt te werken biedt de organisatie modulebouw 
aan. De modulebouw bestaat uit witte systeemwanden 2.5 m hoog, 
vloerbedekking in de kleur antraciet, frieslijst in de kleur wit en verlichting.
 
De Modulebouw units bieden wij aan voor:
4 x 3 meter voor € 1600,- excl. btw
6 x 3 meter voor € 2300,- excl. btw
4 x 4 meter voor € 1950,- excl. btw
6 x 4 meter voor € 2900,- excl. btw
Afwijkende maten in overleg.


