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De grootste onafhankelijke
vakbeurs voor licht- en
elektrotechniek in de Benelux
LED + Elektro in het kort
Er is behoefte aan een onafhankelijke vakbeurs voor
licht- en elektrotechniek. LED + Elektro heeft de ambitie
om aan die vraag te voldoen. In 2019 groeide het beursoppervlakte al met 25%, maar we staan nog maar aan
het begin. Wij zoeken partners die mee willen groeien
in een vakbeurs 2.0 die zich richt op kwaliteitsbezoekers
en beslissers.

Waarom deelnemen?
Dit jaar de 7e editie
Gegroeid uit de verlichtingsbeurs LED Expo
55% van de bezoekers is dga, directeur of
senior management
4.500+ bezoekers en 150 exposanten in 2019
15% bezoek uit Vlaanderen
60+ praktische workshops en seminars
Maximaal toegestane standgrootte 100m2
Nodig uw beste relaties gratis uit als VIP
Deelname efficiënt en snel geregeld via uw eigen
dashboard

LED + Elektro: groeimarkt met grote kansen
Ledverlichting biedt enorme besparingen voor bedrijven
en instellingen. Als zij verbouwen, willen zij daarnaast
ook profiteren van de verbeterde lichtbeleving van led
en hun verlichting draadloos laten communiceren met
hun klimaat-, gezondheids-, veiligheids- of energiesysteem. Eindgebruikers gaan hierbij af op adviezen van
architecten, lichtontwerpers en installateurs. Maar ook
zij hebben vragen over de veranderende markt. Op LED
+ Elektro kunt u hen de praktische kennis verschaffen
die zij nodig hebben.

Extra focus op elektrotechniek
LED + Elektro kent dit jaar een sterke stijging van het
aantal elektro-exposanten. Wij hebben een intensieve
samenwerking met vooraanstaande Nederlandse en
Vlaamse brancheverenigingen en vakbladen; daarnaast
nemen diverse vooraanstaande groothandels prominente plekken op de beursvloer in.

Bereik de lichtprofessionals die er toe doen
De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde
(NSVV) verzorgt dit jaar de invulling van een seminarplein waar lichtprofessionals punten kunnen verzamelen voor internationaal erkende vakdiploma’s. Mede
hierdoor zal LED + Elektro een hooggekwalificeerd
publiek van installateurs, architecten en lichtontwerpers trekken. Zij zijn benieuwd naar nieuwe innovaties
en op zoek naar mogelijkheden om te netwerken. Dit
biedt u de kans om hoogwaardige leads op te doen bij
doelgroepen die voor u relevant zijn.

Locatie, data en tijden
LED + Elektro wordt georganiseerd in
de Brabanthallen in Den Bosch.
Publieksdagen:
Woensdag 4 en donderdag 5 november 2020.
Woensdag 10.00 tot 20.00 uur Uitreiking awards!
Donderdag 10.00 tot 17.00 uur

Meedoen?
Aanmelden voor deelname doet u door het invullen en opsturen van het bijgaand inschrijfformulier. Standruimte € 165,-- per m2, systeemstandbouw á € 65,-- per m2. Met het (verplichte)
Easy Exposeren Pakket á € 625,-- ontvangt u alle
standaardservices die u nodig heeft om deel te
nemen, van elektriciteitsaansluiting tot parkeerkaarten.

Partners

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 informatie 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

FACTS + FIGURES
Sectoren
5%

Functie bezoekers

5%
40%

12,5%

35%

40%

12,5%

5%

25%
Installateurs
Architecten + lichtontwerpers
Groothandels
Zakelijke eindgebruikers
Overheidsbestuurders
Overige professionals

20%

Directeuren / DGA’s
Senior managers
Bestuurders overheid
Professionals / zzp’ers

Deelnemen zonder zorgen
LED + Elektro wordt georganiseerd door Good! Events & Media, ook bekend van succesvolle vakbeurzen als Solar
Solutions International en Duurzaam Verwarmd. Naast het kwalitatief hoogstaande publiek is de gemene deler van
al deze beurzen het gemak voor de exposant. Via de online Event Planner kunt u binnen een half uur uw beursdeelname 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. Upload uw producten zodat ze direct zichtbaar zijn in de bezoekers-app en download de exposanten-app om eenvoudig al uw leads bij te houden.

Veilig naar de vakbeurs
LED + Elektro is initiator van het ‘Protocol voor zakelijke bijeenkomsten,’ een set
richtlijnen waardoor vakbeurzen ook in
de anderhalvemetereconomie verantwoord
kunnen plaats vinden. Aangepaste routing
bij knelpunten, ruime beschikbaarheid van
hygiënemiddelen en de inzet van voldoende
toezichthouders zorgt er voor dat professionals op veilige wijze met elkaar in contact
kunnen komen. Tickets met een specifiek
tijdstip zorgen voor spreiding van bezoek
en garanderen een voortdurende stroom
hoogwaardige bezoekers bij uw stand!

LED + Elektro
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