Algemene gegevens
Naam bijeenkomst
Datum bijeenkomst

: Nederlandse Nefrologiedagen 2020
: 13 en 14 oktober 2020

Locatiegegevens
Naam locatie
Adres
Expositieruimte

: NH Koningshof
: De Locht 117, 5504 RM Veldhoven
: Genderhal en Kempenhal

Ingang

: De toegang tot expositieruimte voor (vracht-) auto's bevindt zich aan de achterkant
van het congrescentrum. Volgt u de borden op het terrein van het congrescentrum.
: Een gedetailleerde routebeschrijving vindt u elders op onze website of raadpleegt u
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-eindhoven-conference-centre-koningshof/map

Routebeschrijving

Secretariaat en contactpersoon
Uw contactpersoon
Telefoon secretariaat
Telefoon contactpersoon
Emailadres

: Ivon Lijten, beursmanager
: 046-2021300
: 046-2021300
: info@nefrologiedagen.nl

Correspondentie
Correspondentieadres

: Postbus 34, 6130 AA Sittard

De congreslocatie
Een plattegrond van het congrescentrum treft u aan op dezelfde webpagina als dit document en in de congresapp.
Op- en afbouwtijden
- Opbouwen op maandag 12 oktober vanaf 08.00 uur tot en met 20.00 uur
- Opbouwen op dinsdag 13 oktober vanaf 07.00 uur tot en met 08.30 uur
- Afbouwen op woensdag 14 oktober vanaf 15.50 uur.
NB. Afwijkende tijden uitsluitend op aanvraag en na goedkeuring van de organisatie.
Afmetingen
Kempen- en Genderhal:
Totale oppervlakte bedraagt ca 1.700 vierkante meter
Hoogte Kempenhal
Hoogte Genderhal
Bodem

: 3.90 meter
: 3.90 meter
: tapijt

De sponsorpakketten:
Platina sponsor (eilandstand)
Gouden sponsor
Zilveren sponsor
Bronzen sponsor

: Standruimte van 7 x 6 meter
: Standruimte van 6 x 3 meter
: Standruimte van 3 x 3 meter
: Standruimte van 2 x 3 meter

Info-point organisatie
De organisatie heeft op de beurs een info-point ingericht. Ten tijde van het congres kunt u hier terecht met al uw vragen.
Standindeling:
De positie op de beurs is bepaald door de firma, toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Mocht u afwijkende wensen
hebben, neemt u dan contact op met de firma. Voor de indeling raadpleegt u de plattegrond welke u op dezelfde pagina van de
website vindt als dit document.
De standruimte
De standruimte wordt geleverd zonder tussen- of achterwanden. Bij aankomst treft u op uw ruimte het door ons te leveren
standaard meubilair en het extra door u bestelde meubilair c.q. faciliteiten aan. Aanwezig is elektra en wifi. Extra inventaris is in
overleg met de organisatie altijd mogelijk!
Eiland-stands
De eiland-stands (platina sponsoren) dienen een zgn. “see-through” karakter te hebben, zodat deze het zicht op de stands die
achter de eiland-stands staan niet aan het oog van de deelnemers wordt onttrokken.
Standaard faciliteiten:
Bij de prijs van de sponsorpakketten zijn inbegrepen stroompunten van 220V, verwarming, WiFi internetverbinding en

schoonmaakkosten (rondom de stand, niet in de stand). Niet inbegrepen zijn meubilair, (audiovisuele) apparatuur, water, extra
afvalverwijdering en overige zaken.

