
Het Walcherenplein heeft zich inmiddels 
bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse
ondernemers die zich willen presenteren 
tijdens de Contacta.nl. Een ruim en profes-
sioneel opgezet plein, gelegen op een 
perfecte locatie in de Zeelandhallen waar 
alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat 
zij zich optimaal kunnen profileren.

In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig 
en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en 

standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdag-
avond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt.

Bezoekers van de Contacta.nl weten hun weg naar het 
Walcherenplein goed te vinden en waarderen in hoge mate 
de ruimtelijke opzet, de professionele presentatie van de 
deelnemende bedrijven alsook de goede sfeer, de vele con-
tacten die gelegd worden en de hoogwaardige horeca.

Het Walcherenplein is een initiatief
 van de Vlissingse en Middelburgse 

Bedrijven Club en wordt 
ondersteund door 

de FOV Veere.

VOORWAARDEN & INSCHRIJVEN
Neem contact op met de organisatie:
Jéan Rottier van MissionPR
tel.: 06 20 13 58 56 – info@missionpr.nl
Of download het inschrijfformulier 
inclusief de voorwaarden via 
www.vlissingsebedrijvenclub.nl

/walcherenplein

@walcherenplein@walcherenplein

/walcherenplein
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Is uw bedrijf ook gevestigd in de Gemeen-
te Vlissingen, Middelburg of Veere en wilt 
u uw organisatie presenteren tijdens deze 
druk bezochte en hoog gewaardeerde net-
werkbeurs? Kies dan voor profilering op het 
Walcherenplein.

Kan uw bedrijf de extra publiciteit van de gezamenlijke pre-
sentatie goed gebruiken? Wilt u zeker zijn van een plaats op 
een professioneel opgezet en druk bezocht plein waar een 
aangename sfeer heerst, met een goede routing en waar u 
volop netwerkmogelijkheden heeft?

Twijfel dan niet langer en schrijf uw bedrijf dan nú in voor 
deelname aan het Walcherenplein. De organisatie wordt 
nagenoeg volledig voor u geregeld en u profiteert optimaal 
van alle voordelen die het Walcherenplein biedt! Boven-
dien kunt u gratis deelnemen aan de beurstraining die door 
LMG, de organisator van de Contacta, wordt georganiseerd.
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N Pleindeelname 
kent een aantal 
belangrijke voorde-
len ten opzichte van 
individuele inschrijving 
zoals:

• Tijd- en kostenbesparing op deelname door 
gezamenlijke inkoop van o.a. standbouw, vloerbedek-
king, licht etcetera.
• Eenduidige uitstraling met behoud van eigen identiteit.
• Eigen horecapaviljoen en bediening op de stand.
• Veel extra publiciteit.
• Grote netwerkmogelijkheden op het plein.
• De ‘kruisbestuiving’ tussen de deelnemers onderling 
door o.a.gezamenlijke voorbereidings- en evaluatiebijeen-
komst.gelegd worden en de hoogwaardige horeca.

https://mbcmiddelburg.nl/
https://www.vlissingsebedrijvenclub.nl/
https://www.vlissingsebedrijvenclub.nl/
https://twitter.com/walcherenplein
https://www.linkedin.com/company/walcherenplein/
https://www.facebook.com/walcherenplein
https://www.instagram.com/walcherenplein/
https://www.linkedin.com/company/walcherenplein/
https://www.instagram.com/walcherenplein/
https://twitter.com/walcherenplein
https://www.facebook.com/walcherenplein


De stijl van het Walcherenplein is stoer, 
open en transparant. Het plein is duidelijk 
herkenbaar waarbij de identiteit van de 
standhouders optimaal tot zijn recht komt 
en ademt een aangename sfeert uit.

Zo’n 350 standhouders op 15.000 m2 beursvloer, vele 
prominente sprekers met inspirerende presentaties en 
ongeveer 25.000 bezoekers zijn tijdens  deze editie van 
Contacta.nl te verwachten. 

De netwerkbeurs 
staat garant voor een 
interessant programma, 
vol colleges, seminars en 
workshops.

Contacta.nl is verdeeld in pleinen en 
individuele locatie. De pleinen hebben 
verband met regio’s of branches. Elk plein 
heeft een eigen unieke vorm en styling. 
Hierdoor wordt het onderscheid duidelijk en 
krijgt iedere regio een eigen plaats en uitstraling. 

Het Walcherenplein wordt, evenals 
voorgaande jaren, op een toplocatie in de 
Noordzeehal opgebouwd: langs goede 
looproutes vanaf zowel de ingang als 
de diverse doorgangen.

Openingstijden CONTACTA.NL 2020
Dinsdag 3 november 
16.00 – 22.00 uur
Woensdag 4 november
14.00 – 22.00 uur
Donderdag 5 november
14.00 – 22.00 uur

Contacta.nl is al ruim 30 jaar dé netwerkbeurs voor alle 
branches. De doelgroep van Contacta.nl bestaat uit directie, 
managers, vertegenwoordigers van middelgrote en grote 
ondernemingen, MKB en overheden uit Zuid-West 
Nederland en Vlaanderen.

Prijs per m2 175 euro 

Eenmalige pleinbijdrage 
275 euro per deelnemend 
bedrijf/organisatie.

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief 
standaard standruimte*, onbeperkt aantal digitale rela-
tiekaarten, horecaplein, uniforme uitstraling paviljoen, 
voordeel gezamenlijke PR en promotie, informatie/ken-
nismakingsbijeenkomst deelnemers Walcherenplein en 
gratis beurstraining.

*Standaard standruimte omvat: trussbouw, vloeraankle-
ding,verlichting, 1 elektrapunt, 1 naambordje per stand, 
uniforme uitstraling paviljoen.
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CONTACTA.NL DÉ NETWERKBEURS VAN ZUID-WEST 
NEDERLAND EN VLAANDEREN
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