NBvV
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
0164-235007
info@nbvv.nl

Betreft:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Bijlage(en):

Standruimte Vogel 2020
19/042
Tarieven en reserveringsformulier NK2020

Bergen op Zoom, 30 april 2019
Geachte heer/mevrouw,
Met het succesvolle verloop van de Mondial nog vers in het geheugen is de NBvV onlangs
gestart met de voorbereidingen voor het NK Vogel 2020. Het jaarlijkse evenement zal ook in
de IJsselhallen te Zwolle worden gehouden en wel van donderdag 2 januari tot en met
zondag 5 januari 2020. Gaandeweg zullen binnen deze nationale vogelmanifestatie
verschillende vernieuwingen worden doorgevoerd zoals bijvoorbeeld een geheel andere
opstelling van de vogels en meer gemengde showvolières ingebed in een tuinomgeving,
waardoor het publiek meer kijkplezier kan worden geboden. Een verschuiving van accent
dus van wedstrijd- naar kijkplezier.
Voor u als ondernemer is de belangrijkste verandering dat alle commerciële activiteiten in
één hal zullen worden ondergebracht. Bij de Mondial is gebleken dat dit positief werkt en
velen hebben gevraagd dit te herhalen bij het NK. Vandaar. Opnieuw is in die opzet gekozen
voor een gecombineerde in- en uitgang. Daardoor komen bezoekers van de show in elk
geval tweemaal langs alle stands in de commerciële hal en bovendien kunnen zij
ruimschoots voor de opening al in deze hal verblijven zodat zij zich bij de verschillende
stands kunnen oriënteren.

Ditmaal zal ook gezorgd worden voor commerciële vogelverkoop. Natuurlijk zoals u van de
NBvV gewend bent op één centraal punt in een aparte hal zoals gebruikelijk. De leden van
de NBvV en deelnemers aan de wedstrijd kunnen daar vogels ter verkoop aanbieden.
Daarnaast kunnen individuele verkopers vogels elders in de hal ter verkoop aanbieden.
Het ligt in de bedoeling om de opbouw van de stands te laten plaatsvinden op maandag 30
december 2019 van 08.00-20.00 uur en op dinsdag 31 december 2019 van 08.00-14.00 uur.
Op deze manier kan alles ruimschoots voor de opening op donderdag 2 januari 2019 in
gereedheid worden gebracht. Als bijlage bij deze brief treft u de prijslijst voor diverse zaken
alsmede een inschrijfformulier om standruimte te reserveren. Gezien de al kenbaar
gemaakte belangstelling verdient het niet te lang te wachten met reservering. U kunt dit doen
door het ingevulde formulier te mailen naar het bondsbureau van de NBvV (info@nbvv.nl).
Zoals aangegeven probeert de NBvV het NK Vogel geleidelijk aan een nieuw gezicht te
geven. Daar hoort ook bij dat de sponsoring van het evenement geheel of gedeeltelijk open
staat. Mocht u daarvoor belangstelling hebben dan kunt u daarvoor contact opnemen met
Rein Grefhorst (06-30136503) of Onno Bijlsma (06-53677090) dan wel met het bondsbureau
NBvV (0164-235007).
Graag horen wij van u.
Met vriendelijke groet,
Onno Bijlsma,
bondssecretaris

OVERZICHT TARIEVEN VOGEL 2020 *

Standruimte
Standruimte per strekkende meter (minimaal 2 meter)

€ 185,00

Podiumelement

€ 30,00

Marktkraam

€ 60,00

Extra pasje

€ 10,00

Stroomaansluiting

€ 80,00

Advertenties catalogus:
Binnenzijde omslag, voor of achter in kleur

€ 800,00

Binnenwerk 1/1 pagina

€ 600,00

Binnenwerk ½ pagina

€ 400,00

Binnenwerk ¼ pagina

€ 200,00

*) – Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Reserveringsformulier VOGEL 2020
in de IJsselhallen te Zwolle
van 02 t/m 05 januari 2020

Ondergetekende:
Optredende namens (Firmanaam):
Gevestigd op het adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:

Fax:

E-mail:
Wil graag onderstaande reserveren (zie overzicht tarieven):
strekkende meter

€

podiumelement

-

marktkraam

-

extra pasje

-

stroomaansluiting

-

Reservering advertentie catalogus

(afmeting)

Totaal:

Firmastempel:

€

Datum:
Handtekening:

