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Zakendoen is een kwestie van persoonlijke contacten. Ken uw klanten, ken uw regio en
ken uw netwerk. Dit maakt het zakendoen een stuk plezieriger! Plezierig zakendoen is
al 20 jaar de kracht achter het concept van de Regio Business Dagen Zuidoost-Brabant.
Tijdens de beurs staat de ontmoeting centraal. Een gevarieerd aanbod van standhouders
en pleinen, ondernemers en organisaties die zich op ambitieuze wijze willen presenteren
bieden hier de perfecte gelegenheid voor. U treft een breed deelnemersveld met bedrijven
uit de gehele regio, actief in vele branches. Maar ook internationaal georiënteerde
organisaties kunnen op de beurs terecht.

3 redenen om deel te nemen aan de Regio Business Dagen:
1. Netwerken met bestaande en nieuwe relaties
	Tijdens de Regio Business Dagen heeft u de perfecte gelegenheid om bestaande relaties te verstevigen en nieuwe contacten op te doen. U ontmoet de vele bezoekers aan de beurs,
maar u heeft ook uitgebreid de mogelijkheid om nieuwe
samenwerkingen aan te gaan met uw mede-exposanten.
Heeft u er ook al eens aan gedacht om uw bestaande
klanten uit te nodigen? U kunt hen voorstellen aan het
team en op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen
binnen uw bedrijf.
2. Vergroot uw naamsbekendheid in de regio
	Het aantal en de kwaliteit van de bezoekers, evenals de
promotie rondom de beurs biedt u waardevolle brand exposure bij de juiste doelgroep.
3. Nieuwe producten of diensten lanceren
	Heeft u een nieuw product of dienst? Lanceer het tijdens de Regio
Business Dagen! U bereikt in één keer veel potentiële klanten (+ een
ideale mogelijkheid om feedback te krijgen van gebruikers).

Wie ontmoet u?
De Regio Business Dagen Zuidoost-Brabant vindt dit jaar voor de 21e keer plaats en is inmiddels een
begrip in de regio. Afgelopen editie is de beurs bezocht door maar liefst 6.120 bezoekers!

Zij zijn werkzaam binnen de volgende branches:
Bij wat voor soort bedrijf bent u werkzaam?
Anders, namelijk

Industrie

Financiële en adviserende dienstverlening

Vervoer, transport en opslag

Informatie, communicatie en automatisering

Onderwijs

Netwerken

Duurzaam en MVO

Horeca, cultuur, toerisme, Accomodaties, F&B

Alle overige reacties

Bouw en vastgoed

www.regiobusinessdagen.nl

Bezoekers zijn werkzaam bij bedrijven met een grootte van:
Wat is de grootte van het bedrijf waar u werkzaam bent?
1-10 medewerkers
10-25 medewerkers
25-50 medewerkers
50-100 medewerkers
> 100 medewerkers

Enkele reacties van bezoekers:

“De geza menlijke presentaties waren aangenaa m (sfeer, drukte, informeler etc…)”
“Tja, wat moet ik zeggen: wat goed is, is goed. Ga zo door ga ik zeggen!”
“Het ervaren tea m van deze beurs heeft oog voor details en voor een goed
relatiebeheer. Dit mag expliciet gecommuniceerd worden!”

Beursvloer en pleinen
Op de Regio Business Dagen treft u alle denkbare branches aan, waaronder:
• Automatisering & ICT
• Automotive- en hightech industrie
• Bedrijfsinrichting, -verzorging en –meubilair
• Zakelijke-, financiële dienstverlening
• Bank- en verzekeringswezen
• Bouwen, wonen en techniek
• Communicatie, reclame, grafisch
• Horeca & toerisme
• (internationale) handel
• Landbouw, natuur en milieu
• Overheid, politiek en andere non-profit organisaties

Inhoudelijk programma
Naast een inspirerende beursvloer met exposanten en pleinen wordt er veel aandacht
besteed aan het inhoudelijke lezingenprogramma. Uiteenlopende onderwerpen komen
aan bod, waardoor een breed geïnteresseerd publiek aangesproken wordt. Als exposant
kunt u een bijdrage leveren aan het inhoudelijk programma. Het programma wordt
zorgvuldig samengesteld. U kunt een lezingaanvraag indienen bij de organisatie.

Profiteer van alle exposure die de Regio Business Dagen voor u genereert
Deelnemers profiteren van een uitgebreide, zeer gerichte promotie campagne. De Regio
Business Dagen mag zich verheugen op veel publiciteit voor, tijdens en na het event.
Hierbij kunt u denken aan advertenties in verschillende business- en vakbladen, kranten
en dagbladen. Daarnaast staan er posters langs wegen, draaien er spotjes op de radio.
Ook online wordt uitgebreid campagne gevoerd via e-mail, website en social media.
Als exposant profiteert u van deze gerichte multimediale campagne die aan niemands
aandacht ontsnapt!

Het netwerken begint alvast online!
Gedurende het hele jaar houden wij onze volgers en fans op de hoogte van ontwikkelingen via:
Facebook.com/regiobusinessdagen
Twitter.com/businessdagen
LinkedIn: Regio Business Dagen Zuidoost-Brabant

Hèt netwerkevent van Zuidoost-Brabant

Beursdata en openingstijden

Maandag 16 september 2013 van 14.00 - 21.00 uur
Dinsdag 17 september 2013 van 14.00 - 21.00 uur

Locatie

Beursgebouw Eindhoven | Lardinoisstraat 8 | Eindhoven

Kosten Deelname

A) Individuele deelname
• Een standruimte van 6m², incl. verlichting, tapijt en naamsvermelding.
Kosten € 1075,- excl. BTW
• Indien u over een eigen stand beschikt is deze te plaatsen
voor € 145,- p/m²
B) Gezamenlijke deelname
Naast een individuele deelname kan er ook gekozen worden om
gezamenlijk deel te nemen middels een plein. De branche, het
ondernemersnetwerk danwel de plaats van herkomst is hierin de
bindende factor.
Hoe werkt het bij gezamenlijke deelname?
• U wilt gaan deelnemen aan de RBD en heeft een idee over de
minimale benodigde oppervlakte die u nodig heeft en de deelnemers die gaan participeren.
• Wij reserveren de gevraagde ruimte voor u en spreken een datum af
waarop duidelijk moet zijn hoeveel ruimte u definitief afneemt en met hoeveel participanten.
• Indien wenselijk kunnen wij als organisatie u helpen met de inrichting of u in contact
brengen met partijen die dit kunnen faciliteren.
• Eén van de deelnemers binnen de groep ondernemers is coördinator en aanspreekpunt voor de organisatie.
• Eigen catering is mogelijk. Indien u een horecapunt wilt realiseren gelden daar wel speciale regels voor.
• De definitieve invulling van het plein dient goedgekeurd te worden door de organisatie.
• Na de deelnamebevestiging is afname van een kleiner oppervlak niet meer mogelijk.
• De (betalings)afspraken van de deelnamebevestiging moeten worden nagekomen.
Dus wilt u gezamenlijk deelnemen, aarzel niet om contact op te nemen. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!

Lezingen | Sponsoring | Promotie

Met 250 mede-exposanten en 5000 bezoekers is het van eminent belang om de juiste bezoeker naar uw stand te trekken.
Om het rendement uit uw deelname te optimaliseren bieden we naast de relatiekaarten en de unieke link tot uitnodigen, een
uitgebreid pakket aan sponsor- en promotiemogelijkheden. Hiermee kunt u uw exposure vooraf, tijdens en na afloop van de
Regio Business Dagen aanzienlijk vergroten. Er zijn tevens mogelijkheden om een lezing/ workshop te verzorgen in het uitgebreide programma. Wilt u hier gebruik van maken, neem contact op met de organisatie. Graag bekijken we samen met u
de ideale manier om uw organisatie te presenteren.

@Businessdagen / #RBD12
Regio Business Dagen Zuidoost-Brabant
Organisatie Groep Zuid bv
Contactpersoon Jill Oomen
Nuenenseweg 167, 5667 KP Geldrop
tel.: 040 297 9497
fax: 040 280 8416
e-mail: jill@ogz.nl
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