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Deelname informatie Building G100 Event
Building G100 Event
Om het jaar vindt Building G100 Event plaats; dé
vakbeurs voor gebouwautomatisering en
-managementsystemen. Dit event heeft een uniek
concept vanwege het lezingenprogramma in de
huiskamers waarbij de eindgebruiker centraal staat.

3 oktober 2019 is de derde editie van Building G100
Event. En het beloofd weer een groot succes te
worden. Het concept heeft zich inmiddels bewezen en
steeds meer (branche) organisaties sluiten aan.
Facts and figures
Editie
Bezoekers
Partners
Waardering
Sprekers
Lezingen

2015
170
27
8
18
90

2017
333
37
8,3
37
150

Partners / Exposanten
Onze huidige partners zijn:

Thema 2019
Het thema voor komend jaar bevat 4 onderdelen:
- Smart Buildings
- Adaptive Buildings
- Duurzaamheid
- GBS as a Service

Building G100
Dit event is een initiatief van de Building
G100; eindgebruikersplatform voor het
beheer / onderhoud / management van
gebouwautomatisering en managementsystemen. Inmiddels telt het platform
150 leden en vinden er maandelijks bijeenkomsten
plaats. www.BuildingG100.nl
CREME Nederland
CREME Nederland is een
eindgebruikersvereniging voor huisvesting
en vastgoed op strategisch niveau. De
vereniging telt ruim 170 leden die werkzaam zijn bij de
grootste corporates. www.CremeNederland.nl
Tijdens Building G100 Event organiseert CREME
Nederland sessies over “de impact van blockchain op
vastgoed”.
Het concept
Op de plaza staan standjes waar bezoekers terecht
kunnen met vragen. Hier zijn ook de nieuwste
innovaties te zien. In het midden staat een grote bar
waar men de gehele dag gratis kan eten/drinken.
Huiskamer/presentaties
Partners kunnen een “huiskamer”
huren. Dit is hun eigen ruimte voor
die dag waar zij ieder half uur
maximaal 10 eindgebruikers kunnen
ontvangen. Hier kunnen ze
presentaties geven die aansluiten op
de thema’s. Bewust is gekozen voor
deze kleine opzet om interactie te
stimuleren.
Verwachte bezoekers
In onze database zitten ruim 5.000 eindgebruikers. Wij
verwachten dit jaar ± 400 bezoekers.
Tijden
Opbouw
Event

3 oktober van 07.00 tot 09.00 uur
3 oktober van 10.00 tot 18.00 uur

De locatie
De Woonindustrie ligt centraal in Nederland en men
kan er gratis parkeren. Het is een winkelcentrum met
200 trendy ingerichte winkels.
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Standaard
Voor € 2.799,- ben je Partner en krijg je:
- entree met 2 personen (incl. catering)
- logovermelding op www.buildingG100event.nl
- naamsvermelding in alle nieuwsbriefuitingen
- 2,5 (d) x 3,5 m standruimte incl. stroom en vloerbedekking
- onbeperkt relatiekaarten voor uitsluitend eindgebruikers
Complete standbouw
Voor € 599,- verzorgen wij de complete standbouw. Dit omvat bartafel met 3
krukken en een achterwand die naar uw wens is opgemaakt. Na afloop van
het event mag je het doek meenemen.
Eventueel los te bestellen:
- extra partnerkaarten voor aanbieders à
€ 299,- bartafel met 3 krukken
€ 199,- aanschaf frame achterwand
€ 299,Huiskamer voor presentaties
Huur je eigen huiskamer waar je de gehele dag door presentaties is kan
verzorgen. Een unieke huiskamer kost € 999,- (incl. één persoon extra
toegang). Ieder half uur kan je maximaal 10 eindgebruikers ontvangen om
persoonlijk met hen in gesprek te gaan.
Eventueel los te bestellen:
- 65 inch plasmascherm op statief
€ 479,Videomarketing pakket
Voor € 849,- komen wij op locatie een video-interview met enkele sfeershots
opnemen. Hiermee kan je inspelen op de thema’s van Building G100 Event om zo de
deelname nog meer kracht bij te zetten. De video zetten we in om (potentiële)
klanten gericht uit te nodigen voor het event via mailings, website en social media.
Een extra stukje promotie om vooraf de connectie te maken met eindgebruikers. De
video wordt tevens als extra promotie opgenomen in de diverse Building G100 Event
communicatie uitingen (website, event App, nieuwsbrieven, YouTube).
Netwerkapp – NIEUW DIT JAAR
Nieuw dit jaar is de Netwerkapp van Building G100 Event. Hiermee kunnen zowel
bezoekers als partners voor, tijdens en na het event:
- zien wie zich hebben ingeschreven;
- contact met elkaar leggen;
- vragen stellen en afspraken maken;
- het programma met de sprekers inzien;
- de plattegrond met partners raadplegen;
- het laatste nieuws over Building G100 Event volgen.
De NetwerkApp is zowel mobiel (Play en Appstore) als online te benaderen.
Entreeprijzen
- Aanbieders
- Adviseurs > 10 medewerkers
- Eindgebruikers

€ 399,€ 0,€ 0,-

Meer informatie
Martijn Beckers
Tel 06-83087707
martijn@buildingG100.nl
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PARTNER OVEREENKOMST
Ondergetekende
Firma:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Factuurgegevens
PO/ordernummer:
Factuuradres:
Postcode en plaats:
E-mail adres administratie:
verbindt bovengenoemde firma jegens Capstones BV, gevestigd te Oosterhout, Vreeburg 3, tot deelname als
Partner aan Building G100 Event op 3 oktober 2019 met:
Afname
2,5 x 3,5 m standruimte op plaza
complete standbouw
bartafel met 3 krukken
aanschaf frame achterwand

Prijs
€ 2.799,€ 599,€ 199,€ 299,-

Afname
huiskamer voor presentatie
plasmascherm in huiskamer
……. extra partnerkaart(en) à
videomarketing pakket

Prijs
€ 999,€ 479,€ 299,€ 849,-

Ik ga hierbij akkoord met de volgende betalingscondities en voorwaarden:
•
•
•
•
•

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Het verschuldigde totaalbedrag wordt binnen 1 week na ondertekening van deze overeenkomst gefactureerd en dient
binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Capstones BV behoudt het recht om zowel datum als locatie van het event te wijzigen.
De indeling op de plaza geschiedt op basis van binnengekomen overeenkomst (wie het eerst komt, die het eerst maalt).
Op deze overeenkomst zijn onze algemeen voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de Kamer van
Koophandel in Breda onder nummer 60592605.

Datum

Getekend door

Handtekening

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend e-mailen naar martijn@buildingG100.nl.
Opsturen kunt u naar: Capstones BV, tav Building G100 Event, Vreeburg 3, 4901 XC in Oosterhout.
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