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Waarom 
deelnemen?
  LED + Elektro: groeimarkt met grote kansen

Ledverlichting biedt enorme besparingen voor bedrij-
ven en instellingen. Als zij verbouwen, willen zij daar-
naast ook profiteren van de verbeterde lichtbeleving van 
zelf-dimmende lampen of hun verlichting integreren met 
hun beveiligingssysteem. De ontwikkelingen in de elek-
trotechniek zijn veelbelovend, maar voor de eindgebrui-
ker niet altijd bij te houden. Meer dan ooit vertrouwen 
zij op het advies van architecten en installateurs. Maar 
ook zij hebben vragen over de veranderende markt.

  Snel schakelen naar de toekomst 

Verlichting en schakelen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, want verlichting vormt de ruggengraat van 
elke elektrotechnische installatie. Met steun van vele 
Nederlandse en Vlaamse vakbladen en beroepsvereni-
gingen leggen we daarom extra nadruk op de sector 
elektrotechniek. Juist nu zijn moderne installateurs op 
zoek naar betrouwbare producten die weinig onder-
houd vragen. Ze hebben behoefte aan direct toepasba-
re, praktische kennis. Speciaal voor hen bevat de beurs 
dit jaar een workshopgebied dat geheel gewijd is aan 
elektrotechniek. Ook u kunt daar een presentatie geven!

  Over LED + Elektro

Als de grootste onafhankelijke vakbeurs voor licht- 
en elektrotechniek in Nederland is LED + Elektro dé 
plek voor inkopers om oplossingen met elkaar te ver-
gelijken. De Moonwalk, onze Innovation Boulevard, 
biedt exposanten een unieke gelegenheid om nieuwe 
producten aan een groot en exclusief zakelijk publiek te 
presenteren. Meer dan 150 toonaangevende bedrijven 
hebben zich al aangemeld als exposant. Wilt u zich sa-
men met hen presenteren aan architecten, installateurs 
en zakelijke eindgebruikers?

  Professioneel bezoek
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  Bereik het juiste publiek

LED + Elektro is een specialistenvakbeurs, alleen toe-
gankelijk voor zakelijke bezoekers. Meer dan de helft 
van hen bestaat uit directeuren, senior manage-
ment en overheidsbestuurders. Uiteraard weten ook 
professionals de beurs goed te vinden: architecten,
lichtontwerpers en installateurs. Ze komen naar 
LED + Elektro om te netwerken, nieuwe innovaties te 
zien en zichzelf te informeren tijdens onze seminars. 
Dit biedt u de kans om hoogwaardige leads op te doen 
bij de doelgroepen die voor u relevant zijn.

  Locatie, data en tijden

LED + Elektro wordt georganiseerd in 
de Brabanthallen in Den Bosch.

Publieksdagen: 
Woensdag 13 en donderdag 14 november 2019.

Woensdag 10.00 tot 20.00 uur  
Donderdag 10.00 tot 17.00 uur

NEW  avondopening!

Meedoen?

Aanmelden voor deelname doet u door het in-
vullen en opsturen van het bijgaand inschrijffor-
mulier. Standruimte € 165,-- per m2, systeem-
standbouw á € 65,-- per m2. Met het (verplichte) 
Easy Exposeren Pakket á € 575,-- ontvangt u alle 
standaardservices die u nodig heeft om deel te 
nemen, van elektriciteitsaansluiting tot parkeer-
kaarten.

Heeft u specifieke vragen of wensen? Wij staan u 
graag telefonisch te woord of komen bij u langs 
om u tijdens een persoonlijk bezoek alle infor-
matie te geven die u nodig heeft. Neem contact 
op met:

Henriëtte Vrisekoop & Don Valkering 
      +31 (0) 72 572 9794
      henriette@led-elektro.nl
      don@led-elektro.nl

  Partners



FACTS + FIGURES

Verwachting sectoren 2019

Beslissers uit Nederland en België
55% van onze bezoekers zijn directeur of senior manager. Door de gunstige ligging nabij de Belgische grens 
en intensieve samenwerkingen met Vlaamse beroepsverenigingen en vakbladen zal 15% van de bezoekers dit 
jaar uit België komen.

Installateurs
Architecten + lichtontwerpers
Zakelijke eindgebruikers
Gebouwbeheerders
Overheidsbestuurders
Overige professionals

Directeuren / DGA’s
Managers, senior
Professionals
Bestuurders overheid

Deelnemen zonder zorgen
Als exposant krijgt u toegang tot onze gebruiksvriendelijke online Event Planner, waarmee u binnen een half 
uur uw beursdeelname kunt regelen. U kunt een volledig ingerichte stand bestellen, maar ook services als 
rigging, trussen of catering zijn geheel volgens uw eigen wensen eenvoudig te regelen. U kunt uw producten 
uploaden voor onze nieuwe zoek- & vind-functie en uw bedrijfsgegevens voor de website en de catalogus. 
Onze uitnodigingsservice stelt u in staat om snel uw relaties te inviteren, en met onze leadscanner kunt u al uw 
contacten op de beurs eenvoudig bijhouden.

Functie bezoekers 2019

LED + Elektro

150+ 60+ 200+6.500+
exposanten seminars innovatiesB2B bezoekers


