Beste Belangstellende,
Vorig jaar heeft de VAN Kansspelen een Productpresentatie georganiseerd. Deze editie
was een succes: meer deelnemers én meer bezoekers. Dat succes willen we dit jaar nog
verder vergroten.
Dit jaar op 20 november in Tiel
Voor 2019 hebben we al een datum én locatie geselecteerd: op woensdag 20 november zal
in Hotel van der Valk Tiel de productpresentatie van VAN Kansspelen worden gehouden
vanaf 13.00 uur. Een nog grotere locatie, waarbij alle deelnemers in één ruimte kunnen
exposeren. Ook is er een bargedeelte dat is gereserveerd voor de catering.
Programma
Het tijdschema zal dit jaar ongeveer gelijk zijn als vorig jaar. Uiteraard organiseren we ook
weer interessante lezingen en zal de dag starten met de najaarsledenvergadering van VAN
Kansspelen. Het wordt daarmee weer een dagvullend programma, waarmee we ook een
groot aantal geïnteresseerden hopen te verwelkomen.
Bent u erbij?
We hopen u dit jaar als deelnemer te mogen begroeten. Bent u ook aanwezig op woensdag
20 november aanstaande? Laat het ons dan weten d.m.v. onderstaand ingevuld
inschrijfformulier. De kosten voor deelname zijn EUR 1.750,-Heeft u nog tips of vragen? Laat het ons dan gerust weten op mail@vaninfo.nl

Aanmeldformulier productpresentatie
Productpresentatie
Op 20 november aanstaande houdt VAN Kansspelen haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met
aansluitend een productpresentatie. Op de productpresentatie kunnen producenten en leveranciers
van producten op het gebied van kansspelen zichzelf presenteren met een stand of andersoortige
presentatie.
Aanmeldformulier
Om uw aanmelding helemaal in orde te kunnen maken en de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te
kunnen verdelen, vragen we u de volgende gegevens in te vullen.

Organisatie
Naam contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Welke producten wenst u te presenteren tijdens
de productpresentatie?
Hoeveel vierkante meter denkt u nodig te
hebben?
(Let op: beperkt aantal vierkante meters
beschikbaar)
Hoeveel statafels heeft u nodig?
Hoeveel tafels heeft u nodig?
Hoeveel kilowattuur (Kwh) denkt u nodig te
hebben voor uw presentatie?
Heeft u verdere wensen voor of bijzonderheden
rondom uw presentatie?

Tijdens de dag worden foto’s gemaakt voor promotionele doeleinden, waaronder een verslag van
de dag. Deze worden op de site van VAN Kansspelen en op social media gepubliceerd, evenals in
de nieuwsbrief van VAN Kansspelen. Mogelijk dat u en uw bedrijfspresentatie zichtbaar zijn in deze
verslagen. Gaat u hiermee akkoord?
Ja, ik ga hiermee akkoord.

Handtekening:

Voor deelname aan de productpresentatie wordt voor
niet-leden van VAN Kansspelen een bedrag van € 1.750
gerekend. U ontvangt hiervoor een factuur.
Door dit deelnameformulier te ondertekenen, gaat u hiermee akkoord.
Gaarne voor 1 september per email versturen naar mail@vaninfo.nl

