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FACTS + FIGURES
Sectoren
5%

Functie bezoekers

5%

12,5%

35%

40%

40%
12,5%
25%

Installateurs
Groothandels
Overheidsbestuurders

5%

Architecten + lichtontwerpers
Zakelijke eindgebruikers
Overige professionals

Directeuren / DGA’s
Senior managers

20%

Bestuurders overheid
Professionals / zzp’ers

Exposeer met minimale inspanning en kosten en kies voor onze standbouwpakketten.
De BASIC stand heeft zwarte stand constructie, het Easy
Exposeren Pakket en het Mediapakket. In het pakket
is inbegrepen: tapijt, wanden, verlichting, frieslijst met
naamsvermelding en meubilair. BASIC is ook verkrijgbaar in een luxe versie met eye-catcher.
NIEUW! FULL SERVICE EASY EXPO STANDBOUW
Wilt u maximale zichtbaarheid, hoog rendement, lage
kosten en minimale voorbereidingstijd? Kies dan voor
onze Full Service Easy Expo stands, leverbaar in 42, 32
en 24 vierkante meter.

Basic leverbaar in 2 uitvoeringen

Easy Expo standbouw is inclusief:
luxe houten berken standbouw
meubilair
televisiescherm
uw afbeeldingen geprint op de wanden
catering
schoonmaak
promotiepakket
Informeer naar de zeer aantrekkelijke prijzen!

LED

14.000

9.000+

Easy Expo leverbaar in 3 uitvoeringen

+ ELEKTROTECHNIEK
120+

60+

250+
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Een nieuw platform voor de Nederlandse
elektrotechniek- en verlichtingssector
De elektrotechnische sector is dynamischer dan
ooit; nieuwe producten, nieuwe technologieën,
nieuwe toepassingen volgen elkaar razendsnel op.
In die dynamiek worden overzicht en efficiënte
informatie steeds belangrijker.
Daarom verdient de elektrotechnische sector een
innovatief platform waar fabrikanten, importeurs,
agenten en groothandels hun product- en diensten
portfolio kunnen presenteren. Een platform waar
installa
teurs, architecten en eindgebruikers zich,
live en online, efficiënt kunnen laten informeren over de
nieuwste producten en ontwikkelingen.
Onder de naam LED + Elektrotechniek gaan wij dit
nieuwe platform in de markt zetten. Centraal staat
een vakbeurs 3.0 waarin de kracht van het menselijk
contact versterkt en onderbouwd wordt door gerichte
markt- en marketingdata. Een platform waarvan de data
niet 2 dagen, maar 365 dagen online toegankelijk is.

LED + Elektrotechniek komt voort uit de succesvolle
vakbeurs, die al zes edities heeft beleefd. LED + Elektrotechniek is echter groter en breder
minimaal 120 exposanten, 14.000 m2 bruto-stand
oppervlakte en minimaal 9.000 installateurs,
architecten, groothandels en andere professionals
die de beurs tijdens 2 dagen in november bezoeken.
En een online platform waar u 365 dagen zichtbaar
bent en waar u nieuwe producten, video’s, vacatures
en nieuwsberichten kunt plaatsen.
Exposeer op LED + Elektrotechniek, bereik uw klantengroepen en genereer waardevolle leads. Vooraanstaande
bedrijven gaan u voor, maak ook deel uit van de toekomst!

LED + Elektrotechniek
Brabanthallen, hal 6 en 7

Woensdag 3 en donderdag 4 november 2021
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Een vakbeurs voor de 21e eeuw
Een vakbeurs is het krachtigste instrument om
leads te generen, nieuwe producten te lanceren en
om bestaande relaties te onderhouden.
Maar dat vraagt wel om een vakbeurs van de 21e eeuw.
Standalone-beurzen met grote mega-dure stands en
zonder online aanwezigheid geven een laag rendement
op een hoge investering. Dat is definitief verleden tijd,
LED + Elektrotechniek doet dat precies andersom!

En… u bent 365 dagen online!
met uw bedrijfsprofiel
plaats onbeperkt nieuwsberichten
upload video’s
plaats vacatures
upload nieuwe producten

LED + Elektrotechniek in cijfers
in november 2021
twee dagen (wo/do)
	
min. 120 exposanten, 14.000 m2 bruto standoppervlakte
	1e editie 9000 exclusief zakelijke bezoekers, target
15.000 bij volgende edities
	
Van de organisatoren van succesvolle beurzen
als Solar Solutions International, Duurzaam Verwarmd & Huis & Energie

Onze bezoekers zijn installateurs, architecten en
lichtontwerpers, gebouwbeheerders, zakelijke eindgebruikers en overheidsbestuurders. LED + Elektrotechniek is alleen toegankelijk voor zakelijke bezoekers.
55% van hen bestaat uit directeuren en senior
management. Circa 15% van de bezoekers zal dit jaar
uit België komen.

Deelnemen zonder zorgen
Op LED + Elektrotechniek geldt een maximale standgrootte van 100m2. Wij bieden ruimte voor eigen
standbouw maar ook instapstands en luxe, all-in
standconcepten tegen kostprijs. Deelname regelt
u snel en eenvoudig via uw exposanten dashboard.
U krijgt ijzersterke digitale marketingtools om het
rendement van uw deelname vooraf tijdens en na de
beurs te optimaliseren. Meteen na afloop ontvangt
u een uitgebreid marketing rapport met grafische
weergave van de geaccumuleerde scandata. Hoor meer
hierover van onze salesafdeling.

Interesse?
Neem dan contact op met Don Valkering en laat u
informeren over de deelnamemogelijkheden.
Tel. 072 – 572 97 94, of mail don@led-elektro.nl

