STANDHOUDER
INFORMATIEBLAD
www.forum-produktion-it.de
Het evenement FORUM PRODUKTION & IT biedt
een platform voor presentaties, praktische voorbeelden en contacten omtrent de actuele thema´s
binnen de productiebranche.
Gebruik de mogelijkheid uw bedrijf, producten en
diensten tijdens de beurs in de pauzes te presenteren.

THEMA‘S

DATUM

16 & 17 november 2021

PLAATS

IT-Zentrum Lingen / Halle IV
Kaiserstraße 10b
49809 Lingen (Duitsland)

DOELGROEP

Vakpersoneel en managers uit de branches
constructie, ontwikkeling, aanpassen, automatisering, ICT – zowel academisch als onderzoek, uit het noord-westen, geheel Duitsland en
Nederland

OPZET CONFERENTIE

IT in der
digitalisierten Produktion

Tweedaagse conferentie:
• > 250 deelnemers
• > 35 presentaties
• Aanvullende beurs
• Thema-gerichte bezichtigingen
• Avondevenement

Transportsysteme
und Logistik

CONTACT

Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
Hauptkanal links 60
26871 Papenburg (Duitsland)
Kunststofftechnik

Energie- und
Umwelttechnik

Produktionstechnologien

DEELNAMEKOSTEN

A Silke Kuhlemann
 +49 (0)4961 940998-40
E kuhlemann@emsachse.de

BELANGRIJK OM TE WETEN
Ons corona-reglement



Stand incl. stroomaansluiting



Benoeming op de website



2 deelnemerskaarten (voor beide dagen, ter waarde van
€239 voor de deelname aan presentaties, eten en drinken en aansluitend het avondevenement



2 extra deelnemerskaarten voor klanten van u (vanaf 6
m² stand oppervlakte)



Mogelijkheid om vouchers te boeken voor klanten, partners
en medewerkers tegen een gereduceerde prijs van €99

 Als het evenement wordt afgelast of uitgesteld, zijn er geen kosten aan u verbonden.
 De volledige factuur wordt pas na het
evenement opgemaakt - er zijn geen voorschotten nodig.
 U bent niet verplicht op een alternatieve
afspraak te komen.

A↔ A
1,5m

€250,- per m² incl. btw. (minimale grote is 4 m²)

IT-ACHSE EMS

®

STAND BOEKEN
*Alle prijzen zijn incl. BTW

Wij willen bij het FORUM PRODUKTION & IT op 16 en 17 november 2021 in Lingen een stand:

Bedrijf/Organisatie
Adres (straat, nummer, postcode, plaats)

A

E

ONZE GEWENSTE GROOTTE:
o 4 m² (2m x 2m) Stand (1.000,- €*)
o 6 m² (3m x 2m) Stand (1.500,- €*)
o 9 m² (3m x 3m) Stand (2.250,- €*)
o Andere gewenste grootte:

mx

m			

Breedte x Lengte		

m²				

Oppervlakte		

Prijs* (€250 / m²)

€

sturen

AANMELDEN

CONTACT:

Stuur uw aanmelding naar:
E kuhlemann@emsachse.de

Silke Kuhlemann
 +49 (0)4961 904998-40
E kuhlemann@emsachse.de

Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
Hauptkanal links 60
26871 Papenburg (Duitsland)

