
Welcome to the Energy Factory

BEURSINFORMATIE

Contaktpersoon: Gianna Koster
Tel: +49 (0) 2824/910-124
Fax: +49 (0) 2824/910-144
E-mail: gianna.koster@messekalkar.de 
www.beautylive.eu

Standservice                   Exposantenservice

Als exposant ontbreekt het u aan niets. Of u nu voor uw 
eigen stand kiest of voor het unieke all-inclusive concept:

• Huur van beursstand voor 2 dagen*
• Naamsvermelding op beursstand*
• Verlichting in beursstand*
• 1 elektriciteitsaansluiting (230 volt/4A) 
• Tapijttegels zwart/antraciet
• Op- en afbouw van de beursstand*
        (De inrichting is voor uw rekening)
• Gratis WIFI 
* Alleen inclusief bij de boeking van een beursarrangement incl. beursstand.
 
U heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om uw eigen stand 
op te bouwen. 

Bezoekersservice

U kunt uw relaties een gratis eendags beursbezoek 
aanbieden. Alle drankjes**, de snacks en het parkeren zijn 
hierbij inbegrepen. 
** Alcoholhoudende dranken (bier en wijn) is alleen op bestelling door 
exposanten te verkrijgen.

Ook te boeken via boekingsformulier of bedrijf eventura:

• Overnachting
• Extra exposantenbadges
• Beursstand inventaris

• Digitale VIP-kaarten (onbeperkt)

• Twee exposantenbadges 

• Soepbuffet met belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank 
op de opbouwdagen

• Bediening van consumpties direct aan uw stand tijdens de 
beursdagen

• Koffie, thee, frisdrank en een variërend aanbod aan snacks 
in de beurshallen tijdens de beursdagen

• Bier en wijn zijn ook inbegrepen en op bestelling bij ons 
servicepersoneel verkrijgbaar*

• Exposantendiner op 1e beursdag*

• Op de eerste dag: Lunch en diner in ons buffet-restaurant* 

• Op de tweede dag: Lunch in ons buffet-restaurant*

• Koffie, thee en frisdrank op de afbouwdagen

• Gratis parkeren

* Alleen op vertoon  van  uw exposantenbadge

Boek nu uw stand op de 

Beauty Live & Hair Factory vakbeurs

via het boekingsformulier

Beursarrangement
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Prijzen

Stand afmeting Rijstand
All-inklusive*

Hoekstand
All-inklusive*

Rijstand
Eigen Stand**

Hoekstand
Eigen Stand**

  9m²  (3 x 3 m)        1.265,50 € 1.440,00 € 1.119,50 € 1.295,00 €
12m²  (4 x 3 m) 1.682,00 € 1.857,50 € 1.494,50 € 1.718,00 €
15m²  (3 x 5 m) 2.105,50 € 2.275,00 € 1.960,00 € 2.135,50 €

16m²  (4 x 4 m) 2.245,50 € 2.414,00 € 2.105,50 € 2.275,00 €
20m²  (4 x 5 m) 2.801,00 € 2.970,50 € 2.662,00 € 2.831,50 €
30m² (3 x 10m) 4.205,00 € 4.374,00 € 4.065,50 € 4.235,00 €
Extra-m² (ab 31m²)                per m² à 95,00              per m² à 95,00 €             per m² à 85,00 €               per m² à 85,00 €   

Totale Stand Afmeting
       mx       m=        m2

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Standbeschrijving

      Hoekstand                                                  Rijstand               Kopstand

Location
Messe Kalkar
Griether Str. 110-120
47546 Kalkar
Tel. +49 (0) 2824 / 9100
Fax. +49 (0) 2824 / 910 144
messe@messekalkar.de
www.messekalkar.de

* Bij het boeken van een hotelovernachting wordt een gedeelte (logies) met 7% BTW berekend. De kosten van de hote-

lovernachting(en) worden daarom op de bevestiging en de factuur niet inclusief maar separaat vermeld. 

Aanbieding All-In hotelarrangement

€ 99,00 p.p.p.n.
(incl. BTW) *

Inclusief koffie, thee, frisdrank, 
bier en wijn + ontbijt
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Algemene informatie

Standbouw

Exposantenrestaurant 
Het standhouderrestaurant is op alle beursdagen tussen 12:00 en 14:00 uur en op de eerste beursdag tussen 18:30 en 20:30 uur voor u 
geopend 
(toegang alleen op vertoon van uw exposantenbadge).

Exposantendiner
Op de eerste beursdag wordt aansluitend aan de beurs een diner georganiseerd speciaal voor de exposanten. U bent van harte 
uitgenodigd om hier in een ontspannen sfeer en onder genot van lekker eten met elkaar de eerste ervaringen van de beurs uit te 
wisselen (toegang alleen op vertoon van uw exposantenbadge). 

Exposantenbadges
De exposantenbadges geven u recht op: alle consumptiesmen snacks tijdens de openingstijden van de beurs in de beurshallen. Een lunch 
en een diner op de beursdagen in ons buffetrestaurant. Toegang tot de bar waar de beursborrel plaatsvindt inclusief alle consumpties 
(ook bier en wijn). Uw exposantenbadges kunt u op de eerste beursdag bij de infobalie in het beursgebouw afhalen.

Elektriciteitsaansluiting
In het arrangement is altijd 1 aansluiting inbegrepen (230 Volt /4 Ampère). Voor extra aansluitingen wordt een toeslag berekend. 
Wij verwijzen u voor eventuele extra aansluitingen naar het boekingsformulier. Indien nodig, dient uzelf verlengsnoeren en stekker-
dozen te verzorgen. Krachtstroom is niet in het arrangement inbegrepen. Het kan apart aangevraagd worden, wij verwijzen u hiervoor 
naar het boekingsformulier. Te verkrijgen aansluitingen:  400 Volt / 16 Ampère / 32 Ampère.

Wij maken gebruik van het merk Octanorm. Dit systeem bestaat uit een aluminium geraamte waar witkleurige wanden in geplaatst 
worden.
Wandhoogte:           2,500 m
Zichtbare wandhoogte:  2,335 m
Wandbreedte:  0,990 m
Zichtbare wandbreedte:  0,950 m
Steunbalk:   0,400 m
Hoogte naamsvermelding: 0,205 m
Hoogte naamsvermelding
(incl. koppelstuk):   0,345 m+
Max. belasting:  7,500 kg
Verlichting:                stand afhankelijk
                                         woord aangepast 
Vloerbedekking :              zwart/antraciet
Hoogte van de hallen:  7,000 m

Opbouwtijden    Afbouwtijden
23.11.2023 08:00 - 20:00 Uur  25.11.2023 17:00 - 20:00 Uur 
24.11.2023 08:00 - 20:00 Uur  26.11.2023 08:00 - 12:00 Uur 

Openingstijden
25 november 2023   10:00 - 18:00 uur26 november 2023   10:00 - 17:00 uur
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