
BIJLAGE 

Praktische info voor de (kandidaat-)‘folder-standhouders’ - Folderbeurs Welzijn & Gezondheid  

Wil je jouw organisatie zelf voorstellen aan je collega’s? 

- Een ‘Folderbeurs’ werkt natuurlijk alleen maar als er ook organisaties zijn die met hun 

folder(s) present willen zijn! 

- Is jouw organisatie ook geïnteresseerd? Het aantal standplaatsen is niet onbeperkt. Reageer 

dus snel! 

Wij houden het ‘very basic’! wij voorzien tafels waarop je, je folder(s) kunt leggen. Jij en/of een 

collega van je organisatie bent daarbovenop aanspreekbaar voor een woordje extra uitleg. 

- Optioneel! Het is absoluut geen must, want het opzet is om het allemaal relatief ‘basic’ te houden,  

maar heb je zin om evt. ook met een beperkt standje (max. 1,5 x 1,5 m) af te komen,  Roll-up 

banners: breng ook gerust mee. Laptops met kioskpresentaties kunnen ook (maar voorzie batterij-

autonomie - om veiligheidsredenen leggen we liever geen verlengkabels leggen doorheen de zaal). 

 

- Standhouders kunnen tussen 9u30 tot 11u15 hun standje opzetten. Heb je alleen een doos met je 

folders mee te brengen, dan kom je gewoon tegen 11u30 ben je al op 1 minuut klaar, natuurlijk!  

 

- Wij verwittigen je kort voor vrijdag 11 december met het indicatieve aantal deelnemers zodat je, je 

er logistiek (aantal folders) kan op voorbereiden.  

- Zorg ervoor dat jijzelf (en iedereen) die standhouder is ook zeker nog inschrijft op Inschrijven. Zo 

behouden wij goed het totaaloverzicht op de aanwezigen. 

 

- We hebben om logistieke redenen graag op voorhand zicht wie er als ‘folderstandhouder’ komt en 

wat je nodig hebt. Daarom: graag onderstaand tabelletje kopiëren in een mail, invullen en 

terugsturen naar rwom@meetjesland.be Best graag per kerende antwoorden (hoe eerder, hoe 

liever, maar uiterlijk op maandag 7 december) 

 

Dankjewel op voorhand voor je medewerking! 

 

 Hieronder invullen  

Naam organisatie  

Naam contactpersoon  

Mailadres contactpersoon  

Wie zal de ‘stand’ bemannen?   

Ik heb voor mijn folders enkel een plaats aan een 
tafel nodig (JA/NEE) 

 

Ik breng ons eigen infostandje (incl. plaats voor 
folder(s)) mee (Opgelet: max. 1.5 x 1,5m!) (JA/NEE)   

 

 

http://goo.gl/forms/Pe76u89mYm
mailto:rwom@meetjesland.be

