Openingstijden Bio-beurs 2021 | 20 januari 10.00 - 21.00 uur | 21 januari 10.00 - 18.00 uur

Bio-beurs, dé biologische vakbeurs
De Bio-beurs is de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de
biologische landbouw, handel, voeding, cosmetica en techniek. De beurs
vindt elk jaar in januari plaats, in de IJsselhallen in Zwolle. Sinds 2015
wordt de Bio-beurs georganiseerd door Bionext en Libéma. Er zijn meer
dan 350 bedrijven vertegenwoordigd en er komen jaarlijks zo’n 10.000
bezoekers.

OVERZICHT STANDMOGELIJKHEDEN
De Bio-beurs is al jaren een groot succes en bestaat inmiddels uit meerdere hallen. Ook zijn er
speciale themapleinen. In dit document vindt u alle deelnamemogelijkheden met bijbehorende
prijzen. Zo kunt u bepalen op welke plek uw merk of product uw doelgroep het best bereikt.
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Expositiemogelijkheden met prijzen
Kosten*
Minimum
Meer informatie
€ 166,- per m2
6 m2
Pagina 2
€ 122,50 per m2 +
8 m2
Pagina 3
verplichte
stroomaansluiting
€139,Presentatie tafel
€ 743,Pagina 4
Ondernemerstafel
€ 396,Pagina 4
*nb alle prijzen zijn exclusief 21% btw
*leden van Biohuis, Biowinkelvereniging of BioNederland ontvangen € 11,00 extra korting per meter.
Op tafels wordt geen korting gegeven
Standaard stand
Enkel vloerruimte

Themapleinen
Op de Bio-beurs vindt u verschillende themapleinen. Bekijk welk themaplein het beste bij u past.
• Purenessplein
• Streekplein
• Internationaal plein
• Kennisplein
• Veganplein
• BioMechaTech plein
• Ondernemers plein

- Schoonheids- en gezondheidsproducten
- Producten uit de streek
- Internationale ondernemers
- Kennisinstellingen en overheden
- Biologische veganistische producten
- Technieken en machines voor de biologische landbouw
- Een plein voor kleine startende ondernemers
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Prijzen en omschrijving Biobeurs en themapleinen
De Biobeurs is al jaren een succesvolle en een zeer bruisende plek waar professionals binnen en
buiten de biologische sector komen voor inspiratie en zakendoen. U kunt een standaard stand, enkel
vloeroppervlakte, een presentatietafel of een tafel op het ondernemersplein huren.

Standaard stand - Vloerruimte inclusief standbouw (minimaal 6 m² - € 166,- per m2)
Inclusief:
• Wanden (wit), andere kleuren tegen meerprijs mogelijk. De wanden zijn 2,5 meter hoog.
• Frieslijst (wit), andere kleuren tegen meerprijs mogelijk.
• Naamsvermelding op frieslijst tot 20 tekens. Meer tekens en logo op frieslijst tegen meerpijs
mogelijk.
• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon.
Zwaardere aansluitingen en nachtstroom later via webshop te bestellen.
• Tapijt antraciet. Andere kleuren tegen meerprijs mogelijk.
• Verlichting (1 duospot per 6 m²)
• 2 parkeerkaarten per 8m². Geldig voor beide dagen.
• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Tot 25 m²: 4 stuks. Tot 50 m²: 6 stuks. Tot 100
m²: 10 stuks. > 100 m²: 15 stuks
Niet toegestaan:
• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.

•

Het achterlaten van de beurswanden in een andere staat dan dat u deze aan trof. Eventueel
noodzakelijke (schoonmaak)kosten worden in rekening gebracht bij de standhouder.

Vrije meters / vloerruimte (minimaal 8 m² - € 122,50 per m2 + stroomaansluiting)
Inclusief:
• 2 parkeerkaarten per 12 m². Geldig voor beide dagen.
• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Tot 25 m²: 4 stuks. Tot 50 m²: 6 stuks. Tot 100
m²: 10 stuks. > 100 m²: 15 stuks.
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Verplicht:
• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik à €139. Geschikt voor gebruik laptop, opladen
telefoon. Zwaardere aansluitingen en nachtstroom te bestellen via webshop.
• Plaatsen van een achterwand en/of zijwand indien u daar grenst aan een andere stand en/of
de zijkant van de hal.
• Een tekening van uw stand dient u in verband met een toetsing op de veiligheid tijdig voor te
leggen aan de IIsselhallen via biobeurs@ijsselhallen.nl.
• Heeft u een (food)truck? Dan gelden er speciale regels. Vraag hiernaar bij uw boeking.
Let op: tapijt, wanden, verlichting, etc. is hier niet aanwezig en dient u zelf te verzorgen of te
bestellen via de webshop.
Niet toegestaan:
Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.

Presentatietafel (€742,- per tafel)
Een ruimte van 3 bij 2 meter, inclusief steigerhouten tafel. Deze tafels zijn ook op de verschillende
themapleinen te boeken.
Inclusief:
• Pallettafel van 200 x 80 x 92 cm,
• Aan beide zijden een wand van 2 bij 1 meter en een wand van 1 bij 1 meter.
• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon.
• 2 standhouderspassen, geldig voor beide dagen. .
Let op: deze stands zijn ‘doorkijkstands’. Bij deze stands is een achterwand niet mogelijk.
Niet toegestaan:
• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.
• Verwijderen van tafel en tussenwandjes van de stand.

Tafel op het Ondernemersplein (€396,- per tafel)
Hier staan verschillende ondernemers bij elkaar op een plein. Het plein is speciaal ingericht voor
startende en/of kleine ondernemers. De hoeveelheid ruimte is bescheiden, maar door de combinatie
met andere ondernemers is het een bruisende plek waar inkopers graag rondkijken. U kunt deze
tafel ook reserveren op een van de themapleinen.
Inclusief:
• Balie van 124 x 80 x 100 cm, aan 3 zijden dicht. Inclusief een bovenlijst op 225 cm hoogte,
waar een logo bevestigd kan worden.
• 1 standhouderpas, geldig voor beide dagen.
Niet toegestaan:
• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen of producten of dozen etc. naast de tafel.
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BioMechaTech plein (€ 45,- per m2 + stroomaansluiting). Wilt u uw nieuwste trend op
het gebied van mechanisatie laten zien? Boek dan een stand op het BioMechaTech plein. Stand
zonder standbouw. Te boeken vanaf 8m2.
Inclusief:
• Vrije standruimte voor vaste opstelling voor gekozen aantal m2 .
• Parkeerkaarten 1 per 10m2 . Geldig voor beide dagen.
• Groen tapijt in stand, andere kleuren tegen meerprijs mogelijk.
• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via registratie bij de Exposanten
Registratie Portal. Tot en met 30 m2 - 4 stuks. Tot en met 50 m2 – 6 stuks. > 50 m2 10 stuks.
Verplicht:
• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik à €139,-. Geschikt voor gebruik laptop, opladen
telefoon. Zwaardere aansluitingen en nachtstroom te bestellen via de webshop.

Algemene informatie
Op- en afbouwtijden
Later dit jaar zullen de op- en afbouwtijden bekend gemaakt worden
Webshops
Nadat uw boeking is bevestigd, ontvangt u vanuit de IJsselhallen een code om in te logen in de
webshop voor leveringen. Hier kunt u uw meubilair, stroom, water, extra parkeerkaarten, catering,
aanvulling op standbouw en meer zaken voor uw stand bestellen.
Hiervoor ontvangt u een toegangscode. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is
vermeld bij inschrijving. Daarnaast ontvangt u een mail met daarin een link naar de Exposanten
Registratie Portal. In deze portal kunt u de relatiecodes voor het uitnodigen van relaties vinden en
kunt u uw eigen standpersoneel aanmelden.
Sampling
Standhouders kunnen bezoekers producten laten proeven. Dit is uitsluitend toegestaan in de eigen
stand. Food mag bestaan uit max. 1 à 2 happen, dranken max. 20 cc.
Verkoop van producten
Verkoop van producten is toegestaan mits het niet tot directe consumptie leidt. Het product moet in
een (gesloten) verpakking worden verkocht en iets te maken hebben met de producten van de
betreffende standhouder op de beurs.
Vroegboekkorting
Bij boeking voor 1 mei 2020 geldt er een vroegboekkorting van € 5,- per m². U ontvangt de factuur na
de definitieve bevestiging vanuit de organisatie. (met een betaaltermijn van 14 dagen). Dit geldt niet
voor ondernemerstafels of presentatietafels

Meer informatie over Biobeurs?
Neem contact op met Paulien Hoftijzer via info@bio-beurs.nl of 030- 2339982

