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EXPORTBEURS 2020

ALGEMENE INFORMATIE

Exportbeurs 2020 – 3e editie
dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juni 2020
Brussels Expo – Paleis 1

OP- EN AFBOUW

zondag 21 en maandag 22 juni 2020 opbouw standenbouwer
maandag 22 juni en dinsdag 23 juni 2020 opbouw standhouder
afbouw onmiddellijk na de beurs, donderdag 25 juni 
o vanaf 16u voor standhouders
o vanaf 17u voor standenbouwers – einde voor 22u



EXPORTBEURS 2020

parking A links van Paleis 1 bestaat niet meer!
parking B, T & M
parkingticket € 10,00 / dag 1x buitenrijden
parkingabonnement € 30,00 / 3 dagen doorlopend in/uitrijden 

LAAD- & LOS PARKEERKAART VOOR OPBOUW & AFBRAAK

op aanvraag via webshop TMH
geeft toegang tot plein voor Paleis 1, mits kaart duidelijk op dashboard wordt geplaatst
parkeerlocatie voor Paleis 1 wordt toegewezen door parkingverantwoordelijke Brussels Expo

PARKING



DEELNAME STANDHOUDER

standhouders kunnen intekenen vanaf maandag 2 december 2019 via website FIT  

FIT houdt – ondanks stijgende huur- en organisatiekosten – dezelfde tarieven aan als in 2016 en 2018 
voor wie intekent voor maandag 3 februari 2020 

1. ondertekend contract 
2. betaling factuur 

vanaf maandag 3 februari 2020 kost een beursstand 20% meer

let op: vaste kosten als water, stroom, elektriciteit… volgen de indexering

HOE TIJDIG INTEKENEN?

1. bevestiging deelname met ondertekend contract aan FIT 

2. contact, registratie, facturatie en opvolging via The Media House via standhoudersplatform

3. registratie b2match (aanvinken “Exposant”) > zie verder, om matchmaking mogelijk te maken

ALGEMEEN



REGISTRATIE

REGISTRATIE STANDHOUDERSPLATFORM

REGISTRATIE B2MATCH

https://exportbeurs2020.b2match.io/

https://exportbeurs2020.b2match.io/


TICKETS

TICKET BEZOEKER

dagticket beurs € 75 via b2match

TICKET STANDHOUDERS BINNEN HET STANDENPAKKET

blanco badges voor gehele beurs – geen naam (aantal zie verder)

TICKETS PER 10 (ALLEEN VOOR STANDHOUDERS)

bestelling tickets via exportbeurs@fitagency.be
pakketprijs €675 (10 = 9 betalen), bv. voor sales, collega’s die seminarie willen bijwonen, etc…

mailto:exportbeurs@fitagency.be


STANDEN

ALGEMEEN

iedere stand heeft zicht op de beursvloer – max. visibiliteit
FIT wil de beleving van editie 2020 verhogen met o.a. 

- een uitgebreider mediapakket vooraf en een TV-studio

- bundeling van communicatie rond internationaal ondernemen 

- vlottere toegangsprocedure bezoekers

- scanning bezoekers, ook op standen en in seminaries en workshops

- betere branding en aankleding van de seminarie- en workshopruimtes 
o in de 4 hoeken van de zaal 
o met betere flow rond beursstanden

- nog meer afwisseling qua catering

- extra productsponsors

- etc…



STANDEN

VOORWAARDEN

max. hoogte 2,5m
standen steeds bemand!
verplichting om binnen aangewezen zone te blijven, geen ‘oneigenlijk’ gebruik gemeenschappelijke zones

- geen ‘spillover’ op beursvloer
- geen eigen roll-up banners op open ‘basic’ standen 

zo duurzaam mogelijk 
geen verkoop of flyering

PLANNING

Di 23 juni ’20 Exportbeurs 09.00 – 17.00 uur
Beursbezoek Vlev’s (standen verplicht open) 17.00 – 18.00 uur 
Nocturne - Receptie Standhouders, FIT & Vlev’s 18.00 – 20.00 uur

Wo 24 juni ’20 Exportbeurs 09.00 – 17.00 uur

Do 25 juni ’20 Exportbeurs 09.00 – 16.00 uur



STANDEN

CATERING

ontbijtkoeken en koffie (standhouders)
standhoudercafé (standhouders)
centrale beursvloer
catering op stand: mits aanvraag

STANDHOUDERSMANUAL

overzicht beurs, veiligheid, deadlines, veiligheid, techniek…
PDF + online

standplaats | rekening houden met voorkeuren en type stand
standnummer & grafisch standenplan worden asap gecommuniceerd

STANDPLAATS & -NUMMER



STAND BASIC | 6m² (enkel mogelijk voor overheid en non-profit)

STANDPAKKET € 500

Standhouderticket & -badge > niet op naam (2)
Beurswanden (2)

> bovenaan vaste banner FIT
> blanco beurswanden, te personaliseren

Vloerbekleding
Balie (1)
Hoge stoelen (2)
Halogeenverlichting
Multi stopcontact
Elektriciteitsaansluiting basis
Wifi – Open netwerk

BELANGRIJK

Iedere standhouder heeft een kant van de kubus
Opties webshop: bestickering wanden en balie
Rolbanners zijn niet toegestaan
Plakken of hechten aan wanden is niet toegestaan



STAND STANDAARD | 12m², 24m² of 36m²

STANDENPAKKET € 3.000 (12m²) / € 5.000 (24m²) / € 7.500 (36m²)

Standhouderticket & -badge > niet op naam (4)
Beurswanden (aantal varieert) blanco
Vloerbekleding
Balie (1/2/3)
Tafel (1/2/3)
Stoelen (4/8/12)
Naamaanduiding 
Halogeenverlichting 
Multi stopcontact (2/4/6)
Elektriciteitsaansluiting basis
Wifi – Open Netwerk

BELANGRIJK

Voorkeur rij- of hoekstand asap doorgeven, geen garantie
Opties webshop: bestickering wanden en balie
Plakken of hechten aan wanden is niet toegestaan



STAND EIGEN | 12m², 24m² of +24m²

STANDENPAKKET € 3.000 (12m²) / € 5.000 (24m²) / € 7.500 (36m²)

Goedkeuring ontwerp stand door FIT is vereist

BELANGRIJK

Voorkeur rij- of hoekstand asap doorgeven, geen garantie
Beleving!



BEURSVLOER

CENTRALE BEURSVLOER

FIT-stand

seminarieruimte

workshopruimtes

NEW TV Studio

NEW interactieve ‘hub’

centrale bar en buffetten

zit- en werkruimtes

standen

VARIA

Standhouderscafé
Mezzanine (te huur)

B2B-ZONE

SEMINARIE- & WORKSHOPRUIMTES



SEMINARIES & WORKSHOPS

SEMINARIES

€250 overheid en non-profit, €500 privé
100p. ex-cathedra
1 dagticket voor spreker inbegrepen 
+20% vanaf 3 februari

WORKSHOP

€250 overheid en non-profit, €500 privé
40p. ex-cathedra
1 dagticket voor spreker inbegrepen 
+20% vanaf 3 februari

INTERACTIEVE HUB

exclusievere activiteiten + prijzen op maat bv. lunch&learn FIT, interactieve sessie FIT start-up’s…
max. 30p. 



BEURSVLOER
Het nieuwe plan dat wordt opgemaakt, omvat:
• een grotere registratiezone zowel voor bezoeker als exposant
• workshops & seminaries in de vier hoeken als optimalisatie voor de flow (geen dode hoeken)



VARIA UPGRADE

Registratie grotere ruimte voor bezoeker als exposant

Registratie scanning
 Scanning alle bezoekers IN & OUT
 Scanning workshops en seminars
 Optie: scanning op stand via scansysteem business generator €250 (3 licenties)



VARIA UPGRADE

Laatste beursdag, sluit 1u vroeger

Beursbezoek VLEV’s

TV studio

Interactieve Hub | Open workshops, lunch meetings, ontmoetingsplek

Promotie toolkit

 Mailing, mailbanner, social media…

Aankleding upgrade seminar- en workshopruimtes

Upgrade signalisatie 

Virtual reality beurs

Partnering / Sponsoring:

 Partnership in natura bv.: Relatiegeschenk by Godiva

 Sponsoring in financiën bv.: Internet code “Coca Cola” 



BELANGRIJKE DATA

Datum Item

Ma 02 december ‘19 Open registratie deelname Exportbeurs ‘20

Zo 02 februari ’20 Deadline betaling standenpakket na getekend contract FIT

Ma 03 februari ’20 Registratie deelname Exportbeurs ’20 | Late registration +20%

Vr 08 mei ‘20 Deadline standenplatform | Besteltoeslag +35%

Zo 21 juni ’20 Opbouw Standenbouwers (eigen standen) 14.00 – 20.00 uur

Ma 22 juni ’20 Opbouw Standenbouwers (eigen standen) 08.00 – 20.00 uur

Ma 22 juni ’20 Opbouw Standhouders (basic & standaard standen)  16.00 – 20.00 uur

Di 23 juni ‘20 Afwerking Standhouders (basic & standaard standen) 07.00 – 08.30 uur

Di 23 juni ’20 Exportbeurs 09.00 – 17.00 uur

Beursbezoek Vlev’s (standen verplicht open) 17.00 – 18.00 uur 

Nocturne - Receptie Standhouders, FIT & Vlev’s 18.00 – 20.00 uur

Wo 24 juni ’20 Exportbeurs 09.00 – 17.00 uur

Do 25 juni ’20 Exportbeurs 09.00 – 16.00 uur

Do 25 juni ’20 Afbouw Standhouders vanaf 16.00 uur (strikt)

Do 25 juni’20 Afbouw Standenbouwers vanaf 17.00 – 22.00 uur (strikt)



OPVOLGING & CONTACT

LOGISTIEKE ORGANISATOR

BEURSORGANISATOR

Algemeen
Seminars, workshops, tickets per 10 en partnership

exportbeurs@fitagency.be 

Bart Matheï
Marketing Manager FIT

bart.mathei@fitagency.be 
0032 (0)473 366 975

Eline Theys
Event & Operation Manager FIT Exportbeurs ‘20

eline@themediahouse.be
0032 (0)478 500 516

Christopher Van Hemelryck-Bray
Managing Director The Media House

christopher@themediahouse.be
0032 (0)478 500 505



Q & A
EXPORTBEURS 2020
INFOSESSIE LUNCH 21.11.2019
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