Neem deel aan het VMS Plein
VMS nodigt u uit om te participeren op het VMS Plein tijdens InfraTech 2019.
InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrasector en vindt plaats van
15 t/m 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. Hoofdthema’s op de beursvloer zijn: Infra,
Water & Riolering, Openbare Ruimte & Mobiliteit en Infra & Innovatie. De beurs telt ruim
600 exposanten en 21.000 bezoekers uit heel Nederland en omringende landen. De
komende editie staat in het teken van ‘Future Proof’.
Future proof. Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse
infrastructuur - volgens het World Economic Forum in de top 3 van de wereld - maar
voor de hele branche. InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers,
aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse
infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.
Na een zeer succesvolle editie van InfraTech 2017, waarbij VMS en leden aanwezig zijn
geweest als exposant op het VMS Plein, is er wederom het initiatief genomen tot het
creëren van een gezamenlijk plein. Door het plein te plaatsen in het thema Openbare
Ruimte & Mobiliteit waar tevens de Gemeentes te vinden zijn, wil de organisatie van
InfraTech met het VMS Plein inhoud geven aan het thema.
Thema Openbare Ruimte & Mobiliteit
Het thema zal wederom gepositioneerd worden in hal 5 van Rotterdam Ahoy. Openbare
Ruimte & Mobiliteit focust op partijen die zich bezighouden met mobiliteitsoplossingen en
openbare ruimtes in stedelijk of landelijk gebied. Binnen dit segment valt:











Bestrating
Groenvoorziening (aanleg en onderhoud)
Inrichting openbare ruimte/buitenruimte
Signalering/bewegwijzering
Straatmeubilair
Verkeersgeleiding
Verkeersmeet- en regelsystemen
Verlichting
Vervoers- en mobiliteitsoplossingen
Geo informatie - technologie
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Hoe kunt u participeren?
Als lid van VMS krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan het VMS Plein. Er is
ruimte gereserveerd voor 6 organisaties die gezamenlijk kunnen participeren op dit plein.
Het plein wordt zowel in de catalogus als op de beursvloer met bijzondere aandacht
benoemd in de communicatiecampagne.
Aanbod
Wij hebben een voorstel uitgewerkt voor dit plein met een uniforme uitstraling. VMS zal
zelf ook één van deze locaties invullen. Boven het centrum van het plein komt een
banner om de bezoeker te attenderen op het VMS Plein.
Voorstel:
Het plein biedt ruimte aan 6 partijen en 2 verschillende afmetingen namelijk:
 4 hoeklocaties van 15 m2 (5x3)
 2 tussenlocaties van 16 m2 (4x4)
Deelname is inclusief standbouw:
 Tapijt (Rood/grijs)
 Naamsvermelding op frieslijst
 Witte scheidingswanden
 Standaard meubilairpakket (1 statafel, 4 krukken, balie)
 1 spot per 4m2
 1 wandcontactdoos incl. elektra-aansluiting en verbruik tot 3kw
 Gezamenlijke berging van 8 m2 (midden van plein, toegankelijk middels deur in
stand VMS)
Daarnaast bestaat het marketing servicepakket uit de volgende onderdelen:
 Uitnodigingskaarten
 Exposantennieuws op de website van InfraTech
 Gebruik van online bezoekersregistratiesysteem
 Vermelding van bedrijfsgegevens op website en in de catalogus
 Gebruik van registratiebanners met persoonlijke link
 Exposantentraining voorafgaand aan de beurs
 1 Parkeerabonnement per stand
 Exposantenborrel tijdens de beurs
 Exposantenpassen en op- en afbouwkaarten
De prijs voor deelname met een stand van 15 m2 inclusief marketing service pakket
á €175,- bedraagt €4.150,- excl. BTW
De prijs voor deelname met een stand van 16 m2 inclusief marketing service pakket
á €175,- bedraagt €4.415,- excl. BTW
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Plein impressie
De uitstraling van het VMS Plein is identiek aan 2017 en heeft een uniforme uitstraling.
De gezamenlijke berging is in het midden en te bereiken via de VMS stand.

Interesse in deelname? Neem dan contact op met Sylvia Ligthart (VMS) via
S.Ligthart@Modernstraatwerk.nl
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