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SUBSIDIE-LABEL ‘FLANDERS, STATE OF THE ART’      
BIJ DEELNAME AAN EEN BEURS OF NICHE-EVENEMENT 

 

Een voorwaarde om een subsidie voor uw deelname aan een 
buitenlandse beurs of niche-evenement te ontvangen is dat u het 
label ‘Flanders - State of the Art’ duidelijk zichtbaar aanbrengt op 
uw beursstand of gebruikt tijdens uw actieve deelname aan een 
niche-evenement. 

Hieronder kunt u het label downloaden. U leest ook de gebruiksinstructies en hoe u het correcte 
gebruik van het label moet bewijzen. 

 

RICHTLIJNEN 

Hoe het label correct gebruiken 

• Zorg dat het label duidelijk zichtbaar is op uw stand en dit op minimum A3-grootte; 
• Het label moet zichtbaar blijven gedurende de gehele duur van de beurs of niche-

evenement; 
• U kan het label in uw standontwerp grafisch verwerken of achteraf op een strakke en 

kwalitatieve manier opkleven (sticker, tweezijdige kleefband of spuitlijm). 
  

Hoe bewijzen dat u het label hebt gebruikt op uw stand tijdens een beurs of niche-
evenement 

• Bezorg FIT minstens 2 digitale foto's: 
o 1 foto met algemeen overzicht van uw stand waarop ook label zichtbaar is; 
o 1 foto met focus op het aangebrachte label in uw stand. 
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• Beide foto's moeten: 
o goed belicht en zonder schaduw en reflectie zijn; 
o frontaal genomen zijn.  

  
• Voeg beide foto's toe aan uw lopend aanvraagdossier via Mijn FIT en dat ten laatste 3 

maanden na goedkeuring van uw aanvraag. 
  

Hoe bewijzen dat u het label hebt gebruikt tijdens een presentatie op een niche-
evenement 

• Geeft u een lezing of een demonstratie op een niche-evenement, neem dan het label 
‘Flanders, State of the Art’ op in uw presentatie. 

o Deze presentatie voegt u toe aan uw aanvraagdossier via Mijn FIT en dat ten 
laatste 3 maanden na goedkeuring van uw aanvraag. 
  

LABEL DOWNLOADEN 

U hebt keuze tussen meerdere formaten: 

• Liggend formaat in .jpg   
• Liggend formaat in .pdf 
• Liggend formaat om te drukken als sticker 

------------------------------------------------------------- 
• Staand formaat in .jpg 
• Staand formaat in .pdf 
• Staand formaat om te drukken als sticker 

Vragen? 

Wilt u een andere formaat het label, neem dan contact op met Carl Destoop, verantwoordelijke 
Merkbeleid Flanders Investment & Trade: 

  Carl Destoop 
  T  +32 2 504 88 46 
  E  carl.destoop@fitagency.be 

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de FIT-dossierbeheerder van uw aanvraag. 
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