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Het grootste evenement ter
wereld voor de diervoeder -en
graanverwerkende industrieën

Zie ommezijde voor details 

VICTAM International is
’s werelds grootste vakbeurs
voor de fabricage van
diervoeders, ingrediënten &
additieven, graan –en
bloemverwerking, droge
petfood, aquavoeders en
biomassa-pellettechnologie.
De vakbeurs is een ‘one-stop’show voor de besluitvormers
binnen deze industrieën. Elke
bezoeker kan hier vinden wat
hij of zij zoekt en dit alles
onder één dak gedurende
drie dagen.

DE BEURS WORDT
ONDERSTEUND DOOR
DE VOLGENDE
CONFERENTIES
• FIAAP Animal Nutrition Conference 2019
• Petfood Forum Europe 2019
• Aquafeed Horizons 2019
• Global Milling Conference with GRAPAS 2019
• 1st International Feed Technology Congress
• Technische seminars door exposanten

Word lid van ons netwerk!
Een instantlink van ‘Network’, onze online
branchecatalogus, naar uw eigen website kost slechts
€ 100 voor 12 maanden. U kunt uw logo toevoegen
voor € 50 extra.

DATA EN TIJDEN
Functies van bezoekers
 CEO, Directors
 Nutritionisten, formulators
 Management
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42.5
17.8
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De indeling van de hal biedt de mogelijkheid tot een
groot aantal en gevarieerde omvang van beursstands.
De plattegrond is beschikbaar op
www.victaminternational.com. U kunt alleen de
vierkante meters inkopen (eigen standbouw
noodzakelijk) of u kunt een kant-en-klare stand kopen
(shell scheme package; zie voorbeeld hieronder). Neem
voor meer informatie contact op met de organisatie.

PROMOTIE EN
MARKETING

Sponsormogelijkheden:
Naast on-site sponsoring zijn er een aantal
prestigieuze sponsorpakketten beschikbaar voor
exposanten: platina, goud, zilver en brons. Neem
contact met de organisatie op voor meer informatie
over deze en andere promotiemogelijkheden.

BEZOEKERS VICTAM
INTERNATIONAL 2015

STAND OPTIES

Opbouw:
• Donderdag, 6 juni, 2019
• Vrijdag, 7 juni, 2019
• Zaterdag, 8 juni, 2019
• Zondag, 9 juni, 2019
• Maandag, 10 juni, 2019
• Dinsdag, 11 juni, 2019
Beursdagen:
• Woensdag, 12 juni, 2019
• Donderdag, 13 juni, 2019
• Vrijdag,14 juni, 2019
Afbouw:
• Vrijdag, 14 juni, 2019
• Zaterdag, 15 juni, 2019

10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 16.00 uur
vanaf 16.00 uur

STAND KOSTEN
Alleen m2:
• Tot 100m2: € 215 per m2 (minimale oppervlakte 15m2).
• Volumekorting: • Stands van 101 – 300 m2: elke
extra m2 ruimte is € 205 per m2. • Stands van meer
dan 300 m2: elke extra m2 ruimte is € 185 per m2.
Shell scheme package:
• Een extra € 125 per m2 bovenop de meterprijs.
Co-exposanten:
• Exposanten die stands willen delen met andere
bedrijven betalen een extra € 1.000 per
co-exposerend bedrijf.
Speciale posities en standbouw:
• Hoekstand: extra € 450.
• Kopstand: extra € 900.
• Eilandstand: extra € 1.800.
• Bouw van meerdere verdiepingen is toegestaan,
echter is schriftelijke toestemming van de organisatie
vereist. Stands met meerdere verdiepingen kosten
€ 205 per m2 extra en mogen niet meer dan 50%
van het totale vloeroppervlak van de stand bedragen.
Verplichte wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering:
• € 175 per exposerend bedrijf.
Verplichte registratiekosten:
• € 530 per exposerend bedrijf.

EARLY BIRD KORTING
Bedrijven die vóór 1 september 2018 het
aanvraagformulier invullen en ervoor zorg dragen dat
de betaling vóór 1 januari 2019 volledig is ontvangen,
komen in aanmerking voor een ‘early bird’ korting van
€ 15 per bestelde m2.
Het toewijzen van de stand is ter beoordeling van de organisatie en
zal niet worden bevestigd voordat de volledige betaling is ontvangen.

CONTACT
Bedrijfsactiviteiten
 Diervoederindustrie
 Aquafeed-industrie
 Petfoodindustrie
 Integrators
 Rijst –en meelindustrie
 Biomassa
 Andere
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Georganiseerd door Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands.
Tel: ++31 33 246 4404 Fax: ++31 33 246 4706 Email: expo@victam.com
Om de plattegrond te bekijken, het aanvraagformulier in te vullen, de nieuwste exposantenlijst te bekijken of om uw
lokale contactpersoon te vinden, bezoekt u onze website: www.victaminternational.com
U kunt ons ook vinden op Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ of scan de QR code:

