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De evenementenbranche is altijd in beweging. 
Het is van belang om op juiste wijze vraag 
en aanbod binnen deze dynamische branche 

bijeen te brengen. Festivak is dé ontmoetingsplaats voor 
de gehele evenementenbranche en u mag zeker niet 
ontbreken op deze vakbeurs!
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Festivak
Organisatoren staan voor de uitdaging om een 
kwalitatief hoogstaand event neer te zetten. 
De bezoekers stellen steeds hogere eisen. 
Organisatoren moeten alles uit de kast trekken 
om bezoekers voor zich te winnen en ze te
behouden. De vraag naar innovatieve en unieke 
oplossingen neemt dus alleen maar toe.

Festivak biedt een compleet overzicht 
van aanbieders van producten of diensten 
die organisatoren ondersteunen bij het 
verwezenlijken van hun evenement. Verder 
biedt Festivak een inhoudelijk programma met 
actuele thema’s en cases waarbij organisatoren 
geïnspireerd en gemotiveerd worden.

Kortom: Festivak is een zeer effectieve en 
efficiënte manier om uw producten en/of 
diensten onder de aandacht te brengen van 
geïnteresseerde bezoekers. Ontmoet in 2 
dagen o.a. organisatoren van evenementen, 
marketingprofessionals en productmanagers. 
Maar ook publieke organisaties, waaronder 
gemeentelijke instellingen, provincies en overige 
overheden zijn ruim vertegenwoordigd onder de 
bezoekers. Met ongeveer 6.000 bezoekers per 
editie is Festivak dé ontmoetingsplaats voor de 
gehele evenementenbranche!

De vakbeurs
voor grootschalige
evenementen



Ontmoet potentiële klanten, zoals beslissers
en adviseurs binnen de evenementenbranche

Vergroot uw naamsbekendheid binnen
de evenementenbranche

Toon uw (nieuwe) producten of oplossingen
aan een geïnteresseerd publiek

Verstevig uw bestaande relaties
en breid uw netwerk uit

De voordelen
van deelname
op een rij:



Als deelnemer van Festivak profiteert 
u van de uitgebreide, zeer gerichte 
promotiecampagne. Deze campagne wordt 
uitgevoerd in samenwerking met diverse 
samenwerkingspartners, waaronder 
uitgevers en brancheorganisaties. 
Zowel online als offline zal Festivak veel 
aandacht krijgen. Daarnaast kan Festivak 
ook rekenen op een grote hoeveelheid 
publiciteit voor, tijdens en na het event. 
Schrijf u zo snel mogelijk in als deelnemer 
van Festivak om optimaal te profiteren van 
deze multimediale promotiecampagne.

• Aanbieders op het gebied van afvalver-   
 werking, decor, standbouw, licht , geluid,   
 podia, techniek, verhuur, catering enz.
• Evenementen- , communicatie en       
 boekingsbureaus
• (Zakelijke) dienstverleners op het gebied
 van personeel, advies, uitvoer, promotie   
 enz
• Vervoerders
• Aanbieders van infrastructurele        
 voorzieningen en aanpassingen
• Locaties en accommodaties
• Aanbieders van webservices zoals    
 cms systemen, online media, databases,  
 mobile- & email marketing, website bouw, 
 applicaties, enz.

• Beslissers op het gebied van totale
 evenementenverzorging en de        
 entertainmentindustrie
• Vertegenwoordigers van publieke    
 organisaties, gemeentelijke instellingen,   
 provincies en overige overheden
• Organisatoren van elk type event.   
 Bijvoorbeeld festivals, concerten, sport,  
 culinaire, culturele & lokale
 evenementen, beurzen en congressen
•  Advies-, citymarketing-  
 sportservicebureaus
•  Marketing- en communicatie   
 professionals
•  Horeca, leisure en accomodatie      
 exploitanten
• Uitgevers en media

Profiteer van
de uitgebreide 
promotiecampagne

Wie is de exposant
op festivak? Wie bezoekt festivak?



Deelname mogelijkheden
U kunt kiezen voor standruimte
met of zonder standbouw.

Promopoint 2

Promopoint 2 houdt in: 
6m² standruimte inclusief 
vloerbedekking, standwanden, 
frieslijst met naamsvermelding, 
verlichtingsspots, en een sta-tafel 
met 2 krukken.

€950,-

Standruimte
zonder standbouw

De prijs per vierkante meter zonder 
standbouw (alleen vloeroppervlakte)

€130,-

Standruimte met 
standaard standbouw

Standaard standbouw houdt 
in: wanden met een hoogte 
van 2,50 meter, frieslijst met 
naamsvermelding, vloerbedekking, 
verlichting en schoonmaak stand.

€195,-
Alle prijzen zijn
exclusief B.T.W.

Promopoint 1

Promopoint 1 houdt in:
4m² standruimte inclusief
vloerbedekking, standwanden, 
frieslijst met naamsvermelding,
verlichtingsspots, en een
sta-tafel met 2 krukken.

750,-



Behoort u tot de toonaangevende 
leveranciers die producten, 

diensten en/of oplossingen aanbiedt 
voor deze interessante doelgroep,
dan mag u niet ontbreken
op Festivak België 2020!
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Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in extra exposuremogelijkheden 
zoals sponsoring, een lezing of workshops?
Neem dan contact op met de organisatie via
jill@ogz.nl voor een voorstel op maat.

Beursdata

Woensdag 25 november 2020 : 11:00 - 18:00 uur
Donderdag 26 november 2020 : 11:00 - 18:00 uur

Locatie

Nekkerhal Mechelen
Plattebeekstraat 1 
2800 Mechelen

Organisatie Groep Zuid bv
Nuenenseweg 167
5667 KP Geldrop

T : +31 (0) 40 297 9497
F : +31 (0) 40 280 8416

info@festivak.be
www.festivak.be

Contactpersoon
projectteam:
Jill Oomen

e-mail: jill@ogz.nl
festivak

festivak

@festivak  #festivak

http://www.facebook.com/Festivak/
http://www.linkedin.com/company/festivak/about/

