Holland Paviljoen op Power-Gen International 2015
8-10 December 2015 te Las Vegas
Wilt u exposeren op de invloedrijkste en belangrijkste vakbeurs en conferentie op energiegebied in
de Verenigde Staten? Meldt u dan nu aan voor het Holland paviljoen op de Power-Gen
International met behulp van bijgaand formulier!
Van 8-10 december 2015 vindt in het Las Vegas Convention Center in Las Vegas de vakbeurs
Power-Gen International 2015 plaats. Jaarlijks nemen steeds meer bedrijven en organisaties uit
de energiesector deel aan de Power-Gen International. We willen graag aan de wereld laten zien
wat wij in Nederland doen en kunnen: Nederlandse bedrijven op het gebied van productie,
distributie en toelevering gerelateerd aan energie opwekking alsmede duurzame energie,
bundelen hun krachten voor het eerst in een collectieve Nederlandse presentatie op de PowerGen International, die plaatsvindt tijdens de Power Generation Week.
Meer informatie over de Power-Gen International 2015 vindt u op de website
www.powergenerationweek.com
Kerncijfers editie 2014:
 22.000 bezoekers uit 90 landen
 50 conferenties
 1.400 exposanten
Bezoekersprofiel editie 2014

Holland Paviljoen op Power-Gen International 2015
Vereniging FME organiseert in samenwerking met Dutch Energy Solutions een Holland Paviljoen
op de Power-Gen International 2015 in Las Vegas.

Kosten voor deelname
Hieronder een overzicht voor de standaard deelname. Neemt u gerust contact op voor vragen en
opmerkingen. Wilt u deelnemen met een dubbele stand dan ontvangt u 10% korting.
PowerGen International Las Vegas 2015

Reguliere Stand

Eigen Stand Grootte

5 m²

Exposanten kaarten*

2

Collectieve Ruimte 15 m²

Hostess
Faciliteiten
Warme en koude dranken
Stroopwafels e.d.
Holland promomiddelen
Wifi (onder voorbehoud)
Dagelijkse schoonmaak

Exposure in div. publicaties

Verplichte beursregistratie
Brochure
Daily Newspaper PG
Persmap

Gratis bezoekerskaarten voor (potentiele) klanten

X

Deelnamekosten regulier

8.250 Euro

Deelnamekosten FME / DES lid

8.000 Euro

EXTRA korting bij gebruik missievoucher**

1.500 euro korting

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW, reis –en verblijfskosten, kosten voor transport, extra voorzieningen in stand en
verzekering van de expositiegoederen.
* Entree voor de beurs en gebruik van de Holland Lounge en faciliteiten, bijdrage voor extra persoon 175 Euro.
**Missievoucher t.w.v. €1500,- Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van een missievoucher. Deze
kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangevraagd worden als ondersteuning voor een collectieve
beursinzending met een waarde van maximaal € 1.500,00. Meer informatie over de missievoucher en het
aanvraagformulier is te vinden op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

Aanmelden
Is uw belangstelling gewekt en wenst u deel te nemen aan het Holland paviljoen op de
Power-Gen International 2015? Dan verzoeken wij u bijgaand deelnameformulier zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk donderdag 3 September 2015 terug te sturen

Deelnemersbijeenkomst
Er zal voorafgaand aan de beurs een deelnemersvergadering worden georganiseerd in Zoetermeer
om praktische zaken met elkaar te bespreken. Na de deelnemersbijeenkomst ontvangt u een
factuur voor 50% van de kosten, de resterende 50% volgt na afloop van de beurs.
Vragen / Opmerking
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u direct contact opnemen met:
Rogier Blokdijk: T079-3531295 E: rogier.blokdijk@fme.nl
Ingrid Kerklaan, T: 079 3531284, E: ingrid.kerklaan@fme.nl
Judith van Akkeren T: 079 3531196 E: judith.van.akkeren@fme.nl
NB: Minimaal 6 deelnemers zijn nodig om het collectief te kunnen organiseren.

