
Dé vakdag waar u door afbouwondernemers  
gezien wilt worden

4 april 2019 - Utrecht



Impressie van de stands
Wijzigingen onder voorbehoud. 
Meubels en verlichting zijn 
exclusief.



AfbouwVakdag wordt op 4 april 2019 dé dag waar een groot aantal 
producenten, (toe)leveranciers en dienstverleners hun nieuwste 
technieken, apparatuur, diensten en producten presenteren. Allemaal 
tijdens één overkoepelend evenement voor de hele afbouwbranche. Het 
wordt een bruisende netwerkdag waar volop ruimte is om kennis op te 
doen en uit te wisselen. 

Het evenement vindt plaats in de Werkspoorkathedraal te Utrecht, 
een unieke industriële locatie. Reserveer donderdag 4 april 2019 in uw 
agenda. En schrijf direct in als exposant!
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Uw belangrijkste doelgroep
We organiseren de AfbouwVakdag voor álle ondernemers van een  
stukadoors-, vloeren-, terrazzo-, tegel-, natuursteen- en plafond- en 
wandmontagebedrijf. En natuurlijk allround afbouwbedrijven en zeer 
gespecialiseerde bedrijven in blokkenstellen, nabehandeling, isolatie 
en gedenktekens. Alle bij NOA aangesloten bedrijven worden uiteraard 
veelvuldig op de AfbouwVakdag geattendeerd, maar ook alle andere in 
de afbouwbedrijfstak geregistreerde bedrijven worden uitgenodigd. Op 
de AfbouwVakdag ontmoet u daarom alle directeuren, kaderpersoneel en 
andere beslissers, die benieuwd zijn naar uw producten en diensten. 

Programma
3 april: Stand inrichten.

4 april: Werkspoorkathedraal is open voor 
exposanten om stand in te richten.

Opening AfbouwVakdag 2019. Naast de grote 
presentatiehal is er op het buitenterrein plek 
voor groot materieel, machinerie en mobiele 
installaties.

Foodtrucks bieden een gevarieerd aanbod. 
Exposanten en vooraf geregistreerde bezoekers 
ontvangen consumptiebonnen. Gedurende de 
hele dag is koffie en water gratis te verkrijgen. 
 
Er komen enkele korte lezingen over technische 
onderwerpen.
 
Afterparty. 

Sluiting beursvloer AfbouwVakdag.

5 april: Stand afbreken
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De expertise wijken maken het voor bezoekers heel overzichtelijk waar 
ze de voor hen belangrijkste exposanten kunnen vinden. En natuurlijk 
zorgen we ook voor een gezellig ontmoetingsplein, met foodtrucks en 
barretjes, zodat dit dé netwerkplaats wordt waar u met bekenden en 
nieuwe contacten over marktontwikkelingen kunt praten.

Welke expertise wijk kiest u? 
AfbouwVakdag wordt dé netwerkdag van 2019. De voormalige 
fabriekshal van Werkspoor leent zich uitstekend voor een bruisend 
‘afbouwdorp’, waar elke sector, Stukadoren, Natuursteen, Tegels, 
Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage, een eigen ‘expertise 
wijk’ krijgt. Met professionele, sfeervolle stands - opgebouwd uit basic 
bouwhekken - lijkt AfbouwVakdag een futuristische bouwplaats, waar 
alle noviteiten, productontwikkelingen, machines en diensten worden 
gepresenteerd om het werk in de afbouw makkelijker, mooier en 
interessanter te maken.  

Dit is een voorlopige indeling. 
Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen per expertise-wijk 
wordt de definitieve indeling 
gemaakt.



Professionele presentatie 
Voor fabrikanten, leveranciers, leden en 
dienstverleners is AfbouwVakdag 2019 de 
vakbeurs bij uitstek om te laten zien wat u in huis 
heeft. Voor elk budget bieden we een passende 
presentatiemogelijkheid. Ons afbouwdorp in 
de Werkspoorkathedraal bestaat namelijk uit 
bouwhekken, waar op een bedrukt doek uw 
bedrijfsnaam en logo te vinden is. U kunt ook 
een grafisch bestand aanleveren waarmee het 
bouwhekdoek full colour wordt bedrukt. We 
hebben de hulp ingeschakeld van Gielissen 
Exhibitions, die als professional alle exposanten 
ontzorgt in de hele voorbereiding: ze maken 
het bouwhek doek voor u klaar en bieden 
verschillende mogelijkheden in meubilair. 
Natuurlijk zorgen wij er voor dat u als exposant 
tijdens de AfbouwVakdag uw bezoekers een 
hapje en een drankje kunt aanbieden, dat alles 
op en om de dag tot in de puntjes geregeld is 
en bezoekers de weg naar de AfbouwVakdag 
allemaal goed weten te vinden. 

De expertise wijken

▸ Stukadoren & Afbouw ▸ Tegelzetten 

▸ Natuursteen  ▸ Vloeren & Terrazzo

▸ Plafond- & Wandmontage ▸ Diensten



Uw stand op de AfbouwVakdag
Standaard krijgt elke stand een strak gespannen full colour opgemaakt 
bouwhekdoek. We gaan er vanuit dat veel exposanten een plaats van 
3,50 x 2,00 meter gaan bezetten. Onderdeel daarvan is een bouwhek 
met een grafisch bedrukt doek zoals met u wordt overeengekomen.  
Koopt u bijvoorbeeld een stand van 7,00 x 2,00 meter, dan krijgt u  
2 doeken op 2 bouwhekken gespannen.

Wij adviseren bedrijven met een voorzetwand de teksten en 
afbeeldingen van deze wand op een bouwhekdoek te laten printen. 
Dit scheelt u in uw voorbereidingstijd en effectieve m² standruimte. 
Exposanten die desondanks een eigen stand willen bouwen, of een 
voorzetwand willen plaatsen, krijgen een plaats (zonder bouwhek) aan 
de zijkant van de hal in de expertise wijk van hun keuze. Er is beperkte 
plaats voor eigen standbouw/eigen voorzetwand, dus snel reserveren 
is noodzakelijk! Als deze plaatsen gereserveerd zijn, is alleen het 
standconcept van de AfbouwVakdag met bouwhekdoek mogelijk. 

Prijzen

 Afmeting Tarief Tarief voor NOA
    (begunstigende) leden 

 3,50 x 2,00 1650 1500
 7,00 x 2,00 2640 2400
 10,50 x 2,00 3465 3150
 14,00 x 2,00 3960 3600

Tarieven zijn inclusief

▸ Stalen frame (bouwhek op blokken) 2,00 m hoog x 3,50 m 
 breed op blokken
▸ Strak gespannen full colour bedrukt bouwhekdoek
▸ Grafische opmaak bouwhekdoek (3 opties)
▸ Standruimte wordt met vloertape gemarkeerd
▸ Stroompunt

Meubels kunnen separaat in de webshop worden besteld.



▸ Doek met subtiele rand in de kleur van uw 
expertisewijk, verder full colour bedrukt 
met grafisch bestand dat u zelf aanlevert.

 ▸ Doek met subtiel triangular patroon in de 
kleur  van uw expertisewijk met uw logo 
én slogan/korte tekst en/of foto’s, voor u 
opgemaakt met uw goedkeuring.

▸ Doek met triangular patroon in de kleur 
van uw expertisewijk met uw logo, voor u 
opgemaakt met uw goedkeuring.

U heeft keuze uit 3 opmaakprofielen van uw standdoek



Buitenterrein & lezingen
Er komt ook een buitenplein met groot 
materieel, machinerie en mobiele installaties. 
Exposanten die naast een stand in de hal ook 
een plek op het buitenterrein wensen, kunnen 
contact opnemen met onze organisatie voor 
de mogelijkheden. 

Gedurende de dag zijn er ook enkele korte 
lezingen over technische onderwerpen. Deze 
lezingen duren maximaal 30 minuten en zijn 
voor bezoekers met een specifieke technische 
achtergrond. Hierdoor garanderen we dat 
gedurende de hele dag toch veel bezoekers op 
de beursvloer blijven. 

Afterparty
We sluiten de AfbouwVakdag af met een sfeervolle afterparty voor 
standhouders én bezoekers. Een mooie gelegenheid voor exposanten 
om informeel met uw relaties na te praten. Een DJ zal proberen u op  de 
dansvloer te lokken. 



Sponsoring
Er zijn een aantal mogelijkheden om als exposant extra op te vallen. 
Binnen het AfbouwVakdag thema zijn er zitelementen en catering- 
elementen te sponsoren, waarbij uw merknaam op unieke wijze bij  
bezoekers onder de aandacht wordt gebracht. Neem contact op met 
onze organisatie om de mogelijkheden te bespreken.  

Contact
De AfbouwVakdag is powered by NOA
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
Telefoon: 0318-547373
 www.afbouwvakdag.nl

Organisator: Rob van Boxtel  
Voor vragen mail: r.vanboxtel@noa.nl  
of bel: 06-22495509



Postbus 310 
3900 AH  Veenendaal
www.noa.nl




