24 > 27 MAART 2022

PRIJSLIJST
DOSSIERKOSTEN
Dossierkosten

-> 355€

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

-> 35 €

(Deze dekt noch diefstal noch beschadiging aan de stand)

50 € x ...... per onder-exposant
Enkel de opgegeven firma’s mogen op de standen exposeren.
Zoniet wordt er € 100 / onder exposant aangerekend.
Inhoud: 2 exposantenbadges per 12m², 100 gratis digitale promocodes, exposantengids,
inlassing exposantengegevens op website en bezoekersplan (de gegevens worden vanaf
01/01/2022 op de website vermeld), het recht om de eigennamen van de beurzen te
gebruikenin de eigen marketingcampagnes.

Stand Early Bird tarief (Geldig tot 31/01/2022)
Oppervlakte :
Basic stand :
Basic stand met visual :
All-in stand :
All-in stand met visual :
Andere voorstellen / animaties:

-> € 99/ m²
-> € 162/ m²
-> € 202/ m²
-> € 190/ m²
-> € 228/ m²
-> op aanvraag

Stand Standaard tarief (Geldig tussen 01/02 en 28/02/2022)
Oppervlakte :
Basic stand :
Basic stand met visual :
All-in stand :
All-in stand met visual :
Andere voorstellen / animaties:

-> € 109/ m²
-> € 172/ m²
-> € 212/ m²
-> € 200/ m²
-> € 238/ m²
-> op aanvraag

Stand Latecomer tarief (Geldig vanaf 1/03/2022)
Oppervlakte :
Basic stand :
Basic stand met visual :
All-in stand :
All-in stand met visual :
Andere voorstellen / animaties:

-> € 119/ m²
-> € 182/ m²
-> € 222/ m²
-> € 210/ m²
-> € 248/ m²
-> op aanvraag

Aarzel niet en vraag naar onze speciale voorwaarden voor animaties op uw stand.
Gewenste afmetingen van de stand: ................ m lang x............. m breed.
BELANGRIJK: Elektrische aansluiting , tapijt en wanden met minimum 250 cm hoogte zijn verplicht.
Herinnering, FISA is niet gebonden aan de wensen van de Kandidaat-Exposant.
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PRIJSLIJST
SUPPLEMENT PER OPEN ZIJDE
1 hoek, 2 open zijden: € 125
2 hoeken, 3 open zijden, kopstand : € 250
4 hoeken, 4 open zijden, eilandstand : € 500
1 hoek op centrale gang : € 300
CENTRALE GANG :
Zijkanten: Min. oppervlakte= 24m²
2 hoeken op centrale gang : € 500
Eilandstanden: Min. Oppervlakte= 48m²
4 hoeken op centrale gang : € 1.000

BERGING
Berging met deur op stand
(enkel voor modulaire standen via FISA)
~ 1x1 m2 : € 160

~ 2x1 m2 : € 192

~ 3x1 m2 : € 224

~ 4x1 m2 : € 256

Berging buiten stand, niet ingericht: : 44 €/m²
Berging buiten stand, ingericht : 44 €/m²
+ € 32 per wand
+ enkele deur : € 96/stuk of dubbele deur : € 256/stuk
(Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, met uitzondering van wettelijke veranderingen)

Voor meer info
of prijsaanbod
Aarzel niet om te contact op te
nemen met
Annemie Gesquiere
+32(0)2 663 14 29
a.gesquiere@fisa.be
of
Belinda Serkeyn
+32(0)2 663 14 25
b.serkeyn@fisa.be
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