Kampeerbeurs met Camping Informatie Markt
Vervat organiseert op zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018 de Kampeerbeurs met
Camping Informatie Markt. Deze Kampeerbeurs vindt plaats in de gloednieuwe winkel, van
5000m², van Vervat aan de Stadionweg in Rotterdam.
De beurs is een uitstekende gelegenheid om uw camping onder de aandacht van duizenden
geïnteresseerde kampeerders te brengen. Vervat heeft bovendien jarenlange ervaring met
de organisatie van soortgelijke evenementen. Deze vernieuwde beurs zal groter en breder
van opzet zijn dan eerdere edities.
Een van de hoofdthema’s is het ontdekken van nieuwe camping bestemmingen in Nederland
en door Europa. Dit alles zal plaatsvinden in een gezellige en ontspannen sfeer in onze
sfeervolle winkel.
Naast de diverse campingstands zullen er een groot aantal leveranciers en bekende merken
uit de kampeerwereld aanwezig zijn om vele kampeer- en caravanaccessoires toe te lichten
en nieuwe producten en noviteiten te laten zien.
De opzet is een markt met kramen en stands waar de bezoekers tussendoor kunnen dwalen
en informatie kunnen vergaren van alles wat met kamperen te maken heeft. De bezoekers
zouden gelijk kunnen profiteren van de aangeboden beurs aanbiedingen.
Al met al treft u als campingorganisatie voor 100% de juiste doelgroep.
Lotingprijzen
Ook maken de bezoekers d.m.v. een loting (deelname bij volle stempelkaart) kans op
kampeerprijzen welke door leveranciers en hopelijk ook door u als standhouder ter
beschikking worden gesteld. Deelname aan de loting zal uw camping ook meer bekendheid
geven onder de bezoekers, omdat de prijzen zullen worden gepromoot.
Voor deze beurs zal promotie worden gemaakt in dag- en weekbladen en uiteraard ook
online via social media en de website van Vervat.
Kosten
De kosten om deel te nemen aan deze beurs bedragen, afhankelijk van de stand keuze,
tussen de €100,- en €300,-. Ook kunt u tijdens de beursperiode tegen geringe vergoeding
gebruik maken van onze catering service in de beurskantine. De specifieke prijzen kunt u
terugvinden op het inschrijfformulier.
Opbouw
Opbouw en/of inrichting van de stand bij voorkeur op vrijdag 9 februari of anders zaterdag
vanaf 7 uur mits om 9:30 geheel gereed.
Bij vragen kunt u tijdens openingstijden bellen naar 010-4822781 of u kunt mailen naar
info@vervat.nl.
Wij hopen u te zien op 10 en 11 februari 2018!

