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MUSEUM VAKDAGEN
DÉ VAKBEURS VOOR DE MUSEUMBRANCHE
EDITIE

In mei 2015 werd voor het eerst een professionele vakbeurs georganiseerd voor de Nederlandse en Vlaamse musea.
Zo’n 80 bedrijven gespecialiseerd in het opzetten, bouwen, onderhouden, inrichten, beveiligen van musea
presenteerden zich voor de museumwereld. Via druk bezochte inlooplezingen werd aandacht gegeven over zaken
als: marketing, sociale media, inkomstenwerving, subsidies en vrijwilligers. Met ruim 3000 bezoekers,
waarvan 2983 zijn geregistreerd, was de eerste editie een groot succes.

LOCATIE
Na overleg met alle partijen is besloten om op woensdag 18 en donderdag 19 april 2018 de derde editie van de
Museum Vakdagen te organiseren wederom in het Evoluon te Eindhoven. Dit retro-futuristisch ontwerp van Louis
Kalff en Leo de Bever, dat als Philips museum is gebouwd, werd door de bezoekers als perfecte locatie gewaardeerd.

LEZINGEN & WORKSHOPS
De Museum Vakdagen is meer dan een vakbeurs. Op de beursvloer worden een groot aantal interessante
inlooplezingen gehouden. En tevens zijn er workshops en demonstraties te zien. Exposanten kunnen een bijdrage
leveren voor o.a. de inlooplezingen.
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www.museumvakdagen.nl
www.rainbowexpo.be
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DOELTREFFENDHEID
Wist u trouwens dat special interest vakbeurzen de hoogste doeltreffendheid hebben in verhouding tot het
geïnvesteerde budget. Een vakbeurs biedt dan ook meer dan andere marketinginstrumenten. De meerwaarde van
het fysieke contact met de doelgroep en van de beleving. Zowel zicht, gehoor, smaak en tastzin worden er tegelijk
geprikkeld.

OM DE KOSTEN HOEFT U HET NIET TE LATEN
Om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden heeft de organisatie gekozen voor uniforme
standbouw. Daarmee bieden wij u een professionele en betaalbare kant-en-klaar oplossing, waardoor u zich niet
meer over de organisatorische rompslomp omtrent de standbouw hoeft te bekommeren.
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RECLAMECAMPAGNE
De reclamecampagne rond de Museum Vakdagen wordt groots aangepakt. Alle musea in Nederland en in
Vlaanderen worden persoonlijk uitgenodigd. Of het nu gaat over het Rijksmuseum te Amsterdam of het kleinste
museum van België in Melle een ieder in deze branche kan op een gratis uitnodiging rekenen. Ook de exposant
ontvangt een onbeperkt aantal gratis relatiekaarten.
Levert u al producten en/of diensten aan deze branche dan is deelname eigenlijk vanzelfsprekend. Levert u nog
geen producten en/of diensten dan kan de Museum Vakdagen een goede start zijn.

PARTNERS
Voor de Museum Vakdagen werkt Expolaan samen met de volgende partners;

ACMC · www.acmc.com
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STICHTING LCM · www.museumconsulenten.nl
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DEPOTWIJZER.BE · www.depotwijzer.be

ORGANISATIE
De organisatie van de Museum Vakdagen is in handen van Expolaan BV.
Expolaan heeft meer dan 40 jaar ervaring in het organiseren van zowel vak- als consumentenbeurzen in
Nederland en België.
De organisatie staat garant voor een intensieve promotie, een professionele begeleiding van de exposanten en
een prima ontvangst van de bezoekers

CONTACTGEGEVENS
Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met de organisatie via onderstaande gegevens.
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Adres

Openingstijden

Expolaan BV
Klinkstraat 6d
4731 DM Oudenbosch, Nederland
+31 (0) 165 39 30 01
info@museumvakdagen.nl

Maandag t/m donderdag			
09:00 - 17:30
Vrijdag					09:00 - 13:00

www.museumvakdagen.nl

ALGEMENE INFORMATIE
Datum & openingstijden
Woensdag 18 april			
Donderdag 19 april			

Locatie
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Evoluon Eindhoven
Noord Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven, Nederland

OPBOUW & AFBOUW
Opbouw
Dinsdag 17 april				
Woensdag 18 april 			

Afbouw
08:00 - 20:00
08:00 - 10:00

Donderdag 19 april 			

17:00 - 23:00

STANDMODULE
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Wanden

Diversen

Systeemwanden wit
Hoogte wanden 2.5m
Frieslijst wit incl. naamsvermelding

Naamsvermelding op de officiële Museum Vakdagen website
Onbeperkt gratis entreetickets
Verwijdering klein afval

Vloer

Verlichting

Vloerbedekking antraciet

Standverlichting (twee spots per 6 m²)
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