Beurshandboek Esri GIS Conferentie
Wij zijn verheugd u (wederom) als exposant te mogen verwelkomen op de Esri GIS Conferentie. Dit
evenement wordt in twee dagen bezocht door meer dan 1500 bezoekers. Dit geeft u de mogelijkheid om
in een kort tijdsbestek te netwerken met beslissers en alle relevante partijen uit uw sector. Zo ontmoet u
deelnemers en klanten die specifiek geïnteresseerd zijn in GIS.
In dit beurshandboek vindt u alle informatie die van belang is voor de voorbereidingen van, maar ook
tijdens, uw beursdeelname. Als u speciale acties voor aanvang en tijdens de Esri GIS Conferentie wilt
organiseren, willen wij daar graag van tevoren over geïnformeerd worden. Mocht u toch nog vragen
hebben na het lezen van het handboek, dan kunt u contact met ons opnemen via: gisconferentie@esri.nl
of 010 – 217 07 00.
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen en zien uit naar een prettig en succesvol evenement!
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Algemene informatie
Organisatie
Esri Nederland verzorgt in samenwerking met het standbouwbedrijf A-booth alle details met betrekking
tot de beurs. Voor aanvang en tijdens de beurs kunt u contact opnemen met:
Voor organisatorische vragen over de beurs kunt u terecht bij:
Esri Nederland, Ilona Leuvenkamp
Postbus 29020, 3001 GA Rotterdam
T: +31 (0)10 217 07 00, M: +31 (0)6 15 906 702
E: gisconferentie@esri.nl
Voor vragen met betrekking tot de bouw en inrichting van de (standaard) stand of aanvullende opties op
uw standplek, kunt u contact opnemen met:
A-booth, Tom Spronk
Skoon 37, 1511 HV Oostzaan
T: +31 (0)75 622 55 81
E: tom@a-booth.nl

Esri GIS Conferentie
De Esri GIS Conferentie is het grootste, jaarlijkse GIS-evenement. Keynote presentaties, verhalen uit
de praktijk, presentaties over het ArcGIS-platform, een beurs met bedrijven uit de GIS-sector en diverse
paviljoens en pleinen staan tijdens deze dagen centraal.
De Esri GIS Conferentie is hét evenement om gebruikers van ArcGIS op de hoogte te stellen van de
laatste ontwikkelingen op GIS-gebied. Ook is het de plek om geïnspireerd te worden om de voordelen
van GIS breder in de organisatie te gaan gebruiken. En niet te vergeten: het is de plek om te netwerken,
nieuwe contacten te leggen en in korte tijd vakgenoten te kunnen ontmoeten.
Lees meer over het conferentieprogramma....
Dit event wordt georganiseerd door Esri Nederland en vindt plaats op woensdag 19 september en
donderdag 20 september in het Beurs-WTC in Rotterdam.

Inschrijven standbemanning en relaties uitnodigen
•

Standbemanning inschrijven
U kunt uw standbemanning aanmelden tot en met vrijdag 7 september 2018. Vermeldt u bij de
gegevens wel zijn/haar e-mailadres zodat we de bevestiging met e-ticket naar de juiste persoon
kunnen sturen. Zij kunnen dan, net als de deelnemers, tijdens het evenement hun badge op de
locatie ophalen bij de registratiebalie van de Esri GIS Conferentie.
Klik hier om standbemanning in te schrijven...

•

Relaties uitnodigen
U ontvangt een apart uitnodigingstemplate om zelf relaties voor de Esri GIS Conferentie uit te
nodigen. Zij kunnen zich inschrijven via het reguliere online inschrijfformulier via ons
klantenportaal mijn.esri.nl. Hebben ze nog geen inloggegevens voor het klantenportaal, dan
kunnen ze deze via de website aanvragen. Inschrijven via dit formulier is mogelijk tot en met
vrijdag 14 september 2018. Op woensdag 19 en donderdag 20 september kan men zelf met de
toegestuurde e-ticket de badge ophalen bij de registratiebalie op de locatie.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar gisconferentie@esri.nl.

Promotiemogelijkheden
Benut uw deelname aan de Esri GIS Conferentie optimaal door uw standruimte te combineren met
diverse promotiemiddelen (voor, tijdens en na afloop van de Esri GIS Conferentie). Promotie rondom de
Esri GIS Conferentie geeft u extra zichtbaarheid en vergroot uw naamsbekendheid. Er zijn diverse
mogelijkheden om extra onder de aandacht te komen bij de deelnemers aan de Esri GIS Conferentie:
Promotie
Basispakket

Inhoud
profielpagina op de eventpagina en logovermelding in de
programmaflyer
Pluspakket
profielpagina op de eventpagina, logovermelding in de
programmaflyer en logovermelding in mailings van de Esri GIS
Conferentie 2018
Event-app
Promotie in de event-app (logo, uitgebreide bedrijfsinformatie
en contactgegevens van uw organisatie)
Losse mogelijkheden Redactionele aandacht in een mailing van de Esri GIS
Conferentie 2018
Koffiepauze: zichtbaarheid tijdens één koffiepauze
Lunchpauze: zichtbaarheid tijdens één lunchpauze
Zichtbaarheid tijdens eigen presentatie
alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw

Prijs
€ 300
€ 500

€ 300
€ 300
€ 300
€ 500
€ 250

Neem contact met ons op als u de mogelijkheden wilt bespreken via gisconferentie@esri.nl.

Deadlines
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke zaken en daarbij behorende deadlines/data. Noteert u
deze in uw agenda om er zeker van te zijn dat u het niet vergeet:
Omschrijving

Deadline/data

Vroegboektarief bestellingen A-booth (meubilair,
elektra etc.) (zie ook 'Bestelformulieren')

Woensdag 5 september 2018

Inschrijven deelnemers/standbemanning (zie ook
'Inschrijven')

vrijdag 7 september 2018

Opbouw beurs (zie ook 'Op- en afbouwtijden')

Dinsdag 18 september 2018

Esri GIS Conferentie 2018

19 en 20 september 2018

Afbouw beurs (zie ook 'Op- en afbouwtijden')

20 september 2018 vanaf 18.00 uur

Bestelformulieren
Standbouwbedrijf A-Booth levert de standaard stands van de beurs en aanvullende faciliteiten voor de
beurs. Klik hier om de bestelformulieren te bekijken, zodat u de nodige zaken bij A-Booth kunt bestellen.
Let op: het vroegboektarief is geldig tot en met woensdag 5 september 2018. Daarna worden de
prijzen met 20% verhoogd en kunnen ze niet garanderen dat de gewenste artikelen nog leverbaar zijn.

Beursinformatie
De beurs van de Esri GIS Conferentie is op de begane grond van Beurs-WTC. Alle conferentiezalen zijn
rondom de beursvloer en de catering vindt op verschillende plekken op de beursvloer plaats.

Plattegrond
Bekijk hier de plattegrond van de Esri GIS Conferentie (update 10 juli 2018)

Standbouw
Op de beurs van de Esri GIS Conferentie heeft u een standplek van 4 m2 (2x2 meter), 6 m2 (3x2
meter), 8m2 (2x4 meter) of 14 m2 (2x7 meter). Deze standplek kan bestaan uit standaard standbouw,
welke u van tevoren heeft gereserveerd, of eigen standbouw. Daarnaast zijn er plekken op de
verschillende paviljoens.

•

Standaard standbouw - A-booth levert de standaard standbouw en aanvullende faciliteiten.
Standaard standbouw bestaat uit:
o standaard stand (6 m2, 8 m2 of 12 m2) bestaande uit: scheidingswanden (max. 2,5
meter hoogte)
o tapijttegels
o frieslijst voorzien van uw naamsvermelding
o 1 spot per 3 m2, wandcontactdoos incl. elektra-aansluiting en verbruik tot 1KW.
o meubilair: tijdschriftenrek met statafel/4 barkrukken, tafel/4 stoelen of een balie
o internet: 10 megabit glasvezel internet (max. bandbreedte bedraad en draadloos),
inclusief een netwerk switch met max. 5 aansluitingen. Maximaal 5 apparaten bedraad
en draadloos (draadloos op de 2,4 en 5 gh).
Voor vragen over de standaard standbouw kunt u contact opnemen met A-Booth (Tom Spronk).
T: +31 (0)75 622 55 81 of E: tom@a-booth.nl

•

Eigen standbouw - Het is niet verplicht om een stand van A-booth af te nemen. Bij het
opbouwen van een eigen stand dient u rekening te houden met de voorwaarden die gesteld
worden door de locatie (zie standbouwvoorschriften). U heeft de gelegenheid om een eigen
stand te bouwen op een vloeroppervlakte van 6 m2, 8 m2 of 12 m2. De maximale standhoogte
is 2,5 meter. Internet en elektriciteit (tot 1 KW) zijn inbegrepen bij de prijs:
o internet: 10 megabit glasvezel internet (max. bandbreedte bedraad en draadloos),
inclusief een netwerk switch met max. 5 aansluitingen. Maximaal 5 apparaten bedraad
en draadloos (draadloos op de 2,4 en 5 gh).
o wandcontactdoos incl. elektra-aansluiting en verbruik tot 1KW.
Voor de rest moet u alles zelf regelen of meenemen. Vloerbedekking, extra elektra etc. kunt u
bestellen bij A-booth. Let op: het vroegboektarief is geldig tot en met woensdag 5 september
2018. Daarna worden de prijzen met 20% verhoogd en kunnen ze niet garanderen dat de
gewenste artikelen nog leverbaar zijn. Het kan zijn dat er een standhouder naast u staat die wel
gebruik maakt van standaard standbouw. Deze scheidingswand is dan niet afgewerkt.

Meubelpakketten
A-booth heeft voor ons verschillende meubelpakketten samengesteld. Uiteraard kan er ook los
meubilair besteld worden via het bestelformulier. Een meubelpakket is inclusief bij een standaard stand.
Klik hier voor de verschillende meubelpakketten…

Elektriciteit
De huur van uw standaard/eigen stand is inclusief een elektriciteitsaansluiting en basis stroomgebruik
(tot 1 KW). Elektriciteit wordt aangesloten tijdens de opbouwdag en zal gedurende dag en nacht
aangesloten zijn. Wanneer bovengenoemde niet voldoende is voor uw stand, dan kunt u extra
elektriciteit bestellen bij A-Booth (zie bestelformulieren). Het vroegboektarief van A-Booth is geldig tot
en met woensdag 5 september 2018. Daarna worden de prijzen met 20% verhoogd en kunnen ze niet
garanderen dat de gewenste artikelen nog leverbaar zijn.

Internet
Alle standplekken hebben een 10 megabit glasvezel internetverbinding (max. bandbreedte bedraad en
draadloos), inclusief een netwerk switch met max. 5 aansluitingen. Maximaal 5 apparaten bedraad en
draadloos (draadloos op de 2,4 en 5 gh). Standhouders mogen GEEN routers gebruiken op de Esri GIS
Conferentie. Wel is het toegestaan extra switches te gebruiken.

Extra inrichting, aankleding, meubilair
Wilt u extra of andere inrichting en decoratie in uw stand? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Abooth (zie bestelformulieren). Let op: deadline voor het vroegboektarief is woensdag 5 september 2018.

Daarna worden de prijzen met 20% verhoogd en kunnen ze niet garanderen dat de gewenste artikelen
nog leverbaar zijn. Items rechtstreeks besteld bij A-booth worden ook door A-booth gefactureerd.

Facturatie
Na inschrijving voor de beurs van de Esri GIS Conferentie ontvangt u een factuur van Esri Nederland
ter betaling van uw paviljoenplek, standplek (standaard standbouw of eigen standbouw) en/of
promotiepakket. Deze factuur is in één termijn. Betaling van de factuur dient te geschieden twee weken
na datering van de factuur.
Kosten voor aanvullende standbouw, inrichting, elektra etc., worden door het standbouwbedrijf A-booth
in rekening gebracht.

Facilitaire zaken
Standbouwvoorschriften
•

•
•
•

Tentoongestelde goederen dienen op een zodanige wijze te worden opgesteld dat het doorzicht
door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands zo weinig mogelijk wordt
belemmerd. Ook moeten ze binnen de lijnen van de standruimte blijven. Ook beweegbare delen
ervan mogen daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe onderdelen,
moeten doeltreffend worden afgeschermd.
Als u grote en/of zware goederen op uw stand wilt exposeren, is het noodzakelijk om contact op
te nemen met de organisatoren in verband met de vloerbelasting.
Geconstateerde beschadigingen en noodzakelijk extra schoonmaakwerk zullen aan de
betreffende veroorzaker worden doorberekend.
Het is niet toegestaan te werken met materialen die beschadigingen aan stands en gebouw
kunnen veroorzaken.

Op- en afbouwtijden
Het opbouwen en inrichten van de stands vindt plaats op dinsdag 18 september 2018. Standhouders
die een eigen stand opbouwen of hun standaard stand willen inrichten kunnen dit doen op dinsdag 18
september tussen 12.00 – 18.00 uur.
Afbouwen vindt plaats op donderdag 20 september vanaf 18.00 uur. Het is niet toegestaan om op
donderdag 20 september voor 18.00 uur met de afbouw van uw stand te beginnen.

Laden en lossen
Er zijn diverse laad- en losplekken bij het Beurs-WTC Congress & Event Center.

•

Kleine materialen (handzaam) kunt u via de hoofdingang meenemen.
Adresgegevens: Beurs-World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
De hoofdingang is bereikbaar via de roltrap of per trap. Afmetingen van de deur: 2,15 m. hoog,
1,20 m. breed. U kunt zich melden bij de centrale receptie aan de linkerkant en vragen naar de
organisatie van de Esri GIS Conferentie.

•

Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde is een ingang voor groot materiaal en wordt in de regel
standaard gebruikt. U herkent de ingang aan de grote zwarte schuifdeuren. Laad- en
losplaatsen zijn aangegeven op de straat en zijn tegenover McDonalds.
Adresgegevens: Beurs-World Trade Center, Meent 130, 3011 JS Rotterdam
Het openen van de deuren gaat via een intercom aan de buitenzijde rechts van de deuren.
Deze doorgang heeft een hoogte van 2,2 meter en een breedte van 1,85 meter. De algemene
regels voor laden en lossen zijn hier van toepassing. Let dus goed op, de politie controleert hier
streng. Eventuele boetes kunt u niet bij de locatie of bij Esri Nederland reclameren. Blijft u
langer staan, met kleiner vervoer, is het aan te raden de betaalde parkeerplaatsen aan de
overzijde te gebruiken (betaling alleen via Chipknip). U kunt, tegen betaling, ook parkeren in de
inpandige parkeergarage WTC-P1/P2 of de publieke parkeergarage WTC-Beursplein. Klik hier
voor bereikbaarheid….
De expeditielift heeft de volgende afmetingen: 5,5 meter diep, 2,19 breed en 2,30 meter hoog.
De maximale belasting van de lift is 4000 kilo. Drukt u in de lift op knop nr. 2 (main hall) en
houdt u rekening met de sensoren in de lift (geel gearceerd op de vloer van de lift). De
beursvloer is op de 2e etage. Dit is uit de lift linksaf en de lange gang volgen.

•

Laad- en losruimte Expeditie Rodezandzijde is een extra ingang voor kleiner materiaal en wordt
alleen in overleg en na toestemming van het Beurs-WTC Congress & Event Center gebruikt.
Deze ingang is gelegen aan de Rodezandzijde, ter hoogte van de Leeuwenstraat). Laad- en
losplaatsen zijn aangegeven op de straat en bevinden zich tegenover Dansclub Cinema. U
herkent de ingang aan een groot uithangbord met de tekst ‘Expeditie Beurs-WTC’.
Adresgegevens: Beurs-World Trade Center, Rodezand 17, 3011 AM Rotterdam
Het openen van de deuren gaat via de intercom aan buitenzijde rechts van de deuren. De
algemene regels voor laden en lossen zijn hier van toepassing. Let dus goed op, de politie
controleert hier streng. Eventuele boetes kunt u niet bij de locatie of bij Esri Nederland
reclameren. Blijft u langer staan, met kleiner vervoer, is het aan te raden de betaalde
parkeerplaatsen te gebruiken (betaling alleen via Chipknip). U kunt, tegen betaling, ook
parkeren in de inpandige parkeergarage WTC-P1/P2 of de publieke parkeergarage WTCBeursplein. Klik hier voor bereikbaarheid….
De expeditielift heeft de volgende afmetingen: 2,1 meter diep, 1,66 meter breed en 2,25 hoog.
Afmetingen van de deur zijn 2,09 meter hoog en 1,48 meter breed. De maximale belasting van
de lift is 1600 kilo. De lift bevindt zich aan het einde van de expeditiegang aan de linkerzijde.
Voor de beursvloer drukt u in de lift op knop nr. 1 (Shipping Hall).

•

Regels en bijzonderheden
o U dient tijdig een afspraak te maken omtrent datum en tijdstip voor de aan- en afvoer
van goederen en materialen.
o U dient alle aanwijzingen van Beurs-WTC Congress & Event Center stipt op te volgen.
o Het is absoluut verboden tijdens het transport materialen tegen wanden of deuren te
plaatsen of met behulp van wiggen, deuren open te zetten.

o
o
o

De te gebruiken transportmiddelen dienen voorzien te zijn van luchtbanden en of een
soort wielen welke geen lawaai maken en waarmee geen beschadigingen aan een
marmeren vloer kunnen worden toegebracht.
Het is verboden zonder afspraak vooraf goederen tijdelijk op te slaan in ingangen, de
parkeergarage of voor de liften.
U draagt er zorg voor dat de goederen en materialen zodanig aan- en afgevoerd
worden dat de huurders van de kantoorruimten en hun bezoekers hiervan geen hinder
ondervinden. U draagt er steeds zorg voor dat de toegangen tot de nooduitgangen vrij
gehouden worden en dat de brandweervoorschriften worden nageleefd.

Aanleveren materiaal
Het opsturen/aanleveren van zendingen is alleen toegestaan na goedkeuring van Beurs-WTC is niet
eerder toegestaan dan 1 werkdag voor aanvang van het evenement. Van tevoren niet aangemelde
zendingen kunnen niet geaccepteerd worden.
Adresgegevens: Beurs-WTC, t.a.v. kamer 159 C&EC, Postbus 30099, 3001 DB Rotterdam
Daarbij ook vermelden op de zending:
•
•
•
•
•

Omschrijving van de inhoud van het pakket
Esri GIS Conferentie
19 en 20 september 2018
Projectmanager: Victor Douma
Eigen gegevens/afzender

Uw materialen worden tijdelijk opgeslagen en in overleg met Esri Nederland naar de betreffende locatie
gebracht. Afsturen van pallets en grote materialen dienen op voorhand kenbaar gemaakt te worden, in
verband met beperkte opslag. Het kan zijn dat, in verband met beperkte opslag, levering slechts
mogelijk is op de dagen van het event.
Beurs-WTC doet bij het afleveren van materialen geen betalingen aan koeriers of transporteurs voor
verzendingen onder rembours of bijkomende leges, invoerrechten etc. Ook is de locatie niet
aansprakelijk voor vermissing van goederen die zijn geleverd.

Catering
Op beide dagen wordt de catering geheel verzorgd. Deze vindt plaats op verschillende punten op de
beursvloer. Er zijn diverse uitgiftepunten/buffetten voor koffie/thee en de lunch.
•

Koffie/theepauzes:
o Ontvangst van 08.30 – 09.30 uur
o Ochtendpauze tijdens het plenaire programma (half uur op beide dagen)
o Middagpauze van 15.15 – 15.45 uur

Ook zullen er nog korte wisselmomenten in het middagprogramma zijn tussen presentaties. Deze zijn
van 14.30 – 14.45 uur en van 16.15 – 16.30 uur. Dit is geen pauzemoment.
Gedurende de dag zal er vanaf één buffet doorlopend koffie en thee geschonken worden tijdens de
sessies van het conferentieprogramma
•

Lunchpauzes
De lunch voor standhouders wordt op beide dagen geserveerd van 12.00 – 12.30 uur op de
beursvloer. Dit is een half uur eerder dan de reguliere pauze voor de deelnemers. Zodra de
deelnemers pauze hebben, kunt u ze te woord staan op uw stand. Uiteraard kunt ook gebruik
maken van de lunch tijdens de reguliere tijden. De lunch voor deelnemers is van 12.30 – 14.00
uur op de beursvloer

•

Borrel
Op beide dagen is er een afsluitende borrel voor alle deelnemers en standhouders van 17.00 –
18.00 uur. Ook deze borrel is op de beursvloer.

Garderobe
Op de beursvloer is een bewaakte garderobe aanwezig (naast de Rotterdam Hall). Er zijn geen kosten
verbonden aan het gebruik van de garderobe.

Overig
Bereikbaarheid
Het is mogelijk om met de auto of het openbaar vervoer naar de locatie te komen. Klik hier voor meer
informatie over de route en bereikbaarheid.

Contact locatie
Postillion Convention Centre WTC Rotterdam
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
T +31 (0)10 405 44 62
E wtc.rotterdam@postillionhotels.com
W https://www.wtcrotterdam.nl/nl/wtc-faciliteiten/postillion-convention-centre-wtc-rotterdam

Algemene voorwaarden
Algemeen
Tijdens de beurs van de Esri GIS Conferentie is het mogelijk om producten en diensten te laten zien
aan de deelnemers. Standpresentaties zijn alleen toegestaan voor Esri-gerelateerde producten en/of
diensten. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van de inhoud. Esri
Nederland behoudt zich inspraakrecht voor met betrekking tot de inhoud. De standhouder dient op
verzoek van Esri Nederland inzicht te geven in de goederen en diensten die hij/zij voornemens is te
exposeren tijdens de beurs van de Esri GIS Conferentie.

Aansprakelijkheid
Goederen die zich op de locatie van de beurs van de Esri GIS Conferentie bevinden of op de
bijbehorende terreinen, zijn voor rekening en risico van de standhouder. Esri Nederland belast zich niet
met het verzekeren van de goederen. Ook is Esri Nederland niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard dan ook, ontstaan ten gevolge van beschadigingen of verloren gaan van goederen, noch voor
schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van de locatie of
door eventuele andere gebreken van deze accommodatie, niet door een door de organisatoren
gesloten WA-verzekering mocht zijn gedekt.

Verzekering
De standhouder is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard
ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, die op welke wijze ook voor hem of in
zijn opdracht werkzaam zijn, bij de locatie wordt veroorzaakt. Hij/zij is verplicht Esri Nederland te
vrijwaren van alle aanspraken.

laatste update: juli 2018

