Praktische informatie voor standhouders

Packcontact: Waar verpakkingsindustrie en
voedingsindustrie elkaar ontmoeten
Verpakkingen zijn uiterst belangrijk om producten op een kwalitatieve manier tot bij de consument te
brengen. De Fabrieken voor de Toekomst organiseren i.s.m. hun partners een netwerkevenement
omtrent innovaties op vlak van voedingsverpakking.

DOELGROEP
Voor iedereen die met verpakkingen in contact komt, zowel op het vlak van aankoop, logistiek,
productie, R&D, marketing, duurzaamheidsbeleid, management uit alle sectoren.

PROGRAMMA
DO 25 APRIL ‘19 – Packcontact – Netwerkevent
‘Het event waar de verpakkings- en de voedingsindustrie elkaar ontmoeten.’
13u-19u – Huis van de Voeding, Roeselare
•
•
•
•

Standhouders uit de verpakkingsindustrie tonen hun innovatie
Demonstraties van innovaties in en voor de verpakking van voeding
Inspirerende bedrijfscases van innovaties uit de verpakkingsindustrie
Netwerkmoment & matchmaking

Bent u als onderneming actief in één of meerdere onderdelen van de verpakkingsketen en hebt u nieuwe
innovaties die u graag aan de voedingsindustrie wil voorstellen? Of bent u een voedingsbedrijf dat op
zoek is naar nieuwe oplossingen voor de verpakking van uw voedingsproducten? Dan is Packcontact iets
voor u!
Tijdens Packcontact stellen ondernemingen uit de verpakkingsindustrie hun nieuwste innovaties voor
aan een publiek van voedingsbedrijven.
Packcontact is een initiatief van de POM West-Vlaanderen in samenwerking met Pack4Food, CentexbelVKC, Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI), Verpakking Centrum Hasselt, Alimento, Flanders’ Food, Fevia,
PlastiQ en TUA West. Dit initiatief kadert binnen de werking van de Fabrieken voor de Toekomst, het
clusterbeleid waarmee de Provincie West-Vlaanderen de West-Vlaamse industrie wil ondersteunen,
versterken en verankeren.

POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66 | B-8200 Brugge
info@pomwvl.be | T +32 50 14 01 50
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PRAKTISCH
Locatie
De locatie van de beurs is het Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
Klik hier voor gedetailleerde informatie over de routebeschrijving.

Deelnameprijs, inschrijving en catering
•
•
•
•
•
•

•

•

Deelname kan voor volgende standhouders: bedrijven & niet-commerciële partners actief binnen die
verpakkingssector
De deelnameprijs werd vastgelegd op € 250 (excl. 21 % BTW) voor bedrijven.
U ontvangt na inschrijving een factuur van POM West-Vlaanderen. Deze factuur dient 30 dagen na
factuurdatum te worden voldaan.
Niet-commerciële partners betalen geen huurprijs voor een stand.
De uiterste inschrijvingsdatum is vastgelegd op 1 april 2019.
De standhouder dient de standruimte zelf te gebruiken en mag de stand in geen geval geheel noch
gedeeltelijk verder verhuren of kosteloos ter beschikking stellen aan derden, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
De standhouder dient zelf en op eigen kosten de standruimte invullen. De invulling van de
standruimte is volledig vrij. Elektriciteit, verlichting en WIFI zijn gratis voorzien. De organisator zorgt
voor de nodige tafels en stoelen op uw stand.
De catering is inbegrepen in de standhoudersprijs.

Logo
Om uw logo te laten opnemen voor de promotie-acties, dient dit digitaal bezorgd te worden in de juiste
versies zowel voor drukwerk als voor de website:
•
•

voor drukwerk (affiche, flyer): .eps of Cmyk (quadri)
voor website: .png (bij voorkeur), .jpg of .gif.

Standoppervlakte
Een standaardstand heeft een oppervlakte van 6m² nl. 2m op 3m. De breedte van de stand kan
aangepast naargelang het materiaal dat u meebrengt voor de actieve demo's op de stand.

Opbouw en afbraak stand
•
•

De opbouw van de beurs gebeurt uitsluitend op donderdag 25 april, tussen 10.30u en 12.30u.
Op donderdag 25 april, dient de stand te worden afgebroken na het beëindigen van de beurs om 19u
tot uiterlijk 21u.
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Verzekering
•
•

•

POM West-Vlaanderen beschikt over een brandpolis voor de gebouwen en ruimtes waar de beurs
doorgaat nl. Huis van de Voeding. De organisator beschikt over een BA-verzekering.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van de
goederen van de standhouder of goederen van derden die zich voor, tijdens en na de beurs in de
door hem gehuurde standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten, die in oorzakelijk
verband staan met de geleden en bewezen schade).
De standhouder dient, indien hij zulks wenst, zelf in te staan voor de verzekering van de goederen
die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gehuurde standruimte bevinden. In geen geval
sluiten de organisator zelf een afzonderlijke diefstalverzekering af voor de beurs.

Annulatie
Bij annulatie van de deelname aan de beurs door de standhouder, zal de standhouder het volledige
factuurbedrag (incl. BTW) voor de standruimte verschuldigd zijn.

Geschillenbeslechting
Elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost tussen de partijen zal uitsluitend worden beslecht
door de rechtbanken van Brugge.

