EXPOSITIEGEBIEDEN
Alle gebieden van de handel
Presenteer uzelf op de grootste en belangrijkste beurs voor actiegoederen en trendartikelen!

31e Internationale Actieartikelen- en Importbeurs

levensmiddelen & dranken
drogisterij & cosmetica
textiel & kleding

PRIJZEN | CONTACT

huishoudelijke & kantoorartikelen

Exposanten Special

speelgoed

Stand in een rij (1 kant open)
Hoekstand (2 kanten open)

seizoens- en trendproducten

2– 4 maart 2021 | Keulen | Hal 6 + 9

tot 10.12.2020

vanaf 11.12.2020

129,- € /m²*
139,- € /m²*

139,- € /m²*
149,- € /m²*

klein meubilair & accessoires
cadeau-artikelen, sieraden & horloges
tuinproducten

Inkopers komen om goederen te bestellen

*excl. reclamebijdrage van 9,80 € en een vooruitbetaling voor de service van 10,- € per m²

Internationaliteit

elektronische artikelen
doe-het-zelf & ijzerwaren

8.500 gespecialiseerde bezoekers

Bezoekers komen uit meer dan 70 landen

Als u standoppervlakte huurt zorgen wij voor
de standopbouw. Vraag nu uw aanbieding
aan!

Special voor nieuwe exposanten
Standopbouw & marketingpakket inbegrepen

Bettina Fröhlich
(Project Coordinator)
+49 (0) 57 21 / 9 93 08 98
froehlich@iaw-messe.de

bloemen & planten
sport & vrije tijd
huisdierenartikelen

Kerstin Manke
(Project Director)
+49 (0) 57 21 / 9 93 08 98
manke@iaw-messe.de

Diensten, E-commerce
Private Label

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH
0441 / 9 20 70 - 777 | info@iaw-messe.de | www.iaw-messe.de

Inclusief standopbouw
voor nieuwe exposanten!

BEST DEALS IN RETAIL

AANKLEDING BEURSSTAND

MARKETINGPAKKET

IAW in Keulen, 2– 4 maart 2021

Wij zorgen voor de standopbouw!

Reclame voor maximale aandacht

De Internationale actieproducten- en importbeurs (IAW) vormt de
toonaangevende orderbeurs in Europa: Meer dan 8.500 inkopers
van uiteenlopende branches uit ruim 70 landen komen naar Keulen
om producten voor het aankomende seizoen rechtstreeks te bestellen. Ontmoet de topinkopers en knoop nieuwe contacten aan.

+ Standoppervlakte incl. standopbouw 14 tot 30 m², hoek-

+ Gratis banner Impressions 2.500 weergaves van uw banner

stand of stand in rij (overige standafmetingen op aanvraag),
standopbouw met systeemmateriaal, aluminium/wit, hoogte
2,50 m

op onze website (aanvullende koppelingen voor de CPM van
21,50 € mogelijk)

8.500 specialisten uit tal van vakgebieden
Bouwmarkten
Discounters

warenhuizen
Meubelmarkten

+ Tafel met 3 stoelen
+ Balie (100 x 100 x 50 cm), afsluitbaar

Online en
postorderverkoop

+ 2 presentatierekken of 6 planken voor wandmontage

markten voor speciale
artikelen

+ Naamsaanduiding (20 tekens)

(91 x 140 x 36 cm / 100 x 30 cm)

+ Verlichting (1 lamp per 3 m²) incl. installatie en elektrische

tuincentrum
Individuele
detailhandel

+ Tapijttegels in 5 kleuren naar keuze

Supermarktketens
tankstationorganisaties
Consumentenmarkten

aansluiting (basiswaarde 3 KW incl. stopcontact, stroomverbruik
€ 60 vast tarief, wordt apart afgerekend)

+ Wifi voor eindapparaten met 5 Ghz, per één gebruiker en max.
4 dagen

+ Vloerreiniging van de stand vóór de beurs
en nog veel meer

Stap voordelig in en probeer de IAW uit - als uw nieuw afzetplatform! Met een lage toeslag voor standhuur is voor u de standopbouw inbegrepen, plus nog veel meer PR-diensten.

+ Vanaf 18 m² extra: cabine afsluitbaar, (1 x 1 m) met
3 planken en kapstokhaken

+ Vanaf 24 m² extra: tafel met 3 stoelen, extra presentatierek
of 3 planken

+ 2 gratis* advertenties in de online lijst met exposanten
(*advertentie wordt geleverd door de exposant)

+ Registratie met bedrijfsprofiel en logo in de beurscatalogus en in de lijst met exposanten op de website van de IAW

+ Gratis reclamemiddelen en een willekeurig aantal gastenkaartjes voor uw klantenuitnodigingen, de toegangskosten
zijn inbegrepen

+ Presenteer uw producten of diensten live in het
IAW-trendforum of de E-commerce Arena

+ Uitgebreide gratis horecadiensten voor exposanten en
hun gasten

+ Voldoende exposanten-passen, VIP-cards, tickets voor de
exposantenavond en parkeerkaarten

Er wordt rekening gehouden met alle geldende
Corona-maatregelen, uitgebreid afstands- en
hygiëneconcept op www.iaw-messe.de/en/corona
Versie oktober 2020.
Wijzigingen (op basis van de actuele Corona-regels) voorbehouden.

