AANMELDFORMULIER GTL2021
De 24e editie van de Informatiemarkt Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit zal dit jaar worden gehouden op
dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021 in de Expo Hoevelaken, tijdens het gelijknamige congres.
BIJ AANMELDING VOOR EEN STAND UITERLIJK 30 APRIL 2021 MOGEN WIJ U ÉÉN CONGRESKAART (T.W.V. €
725,-) CADEAU DOEN (GELDIG OP BEIDE DAGEN)!
Reservering standplaats voor eigen stand
|Reservering Standplaats incluis standaardstand
Afmeting
Prijs excl. Congreskaart |Afmeting
Prijs excl. congreskaart
4.0 m x 3.0 m
€ 2.075,|4.0 m x 3.0 m
€ 3.375,5.0 m x 3.0 m
€ 2.375,|5.0 m x 3.0 m
€ 3.675,6.0 m x 3.0 m
€ 2.675,|6.0 m x 3.0 m
€ 3.975,Inclusief
1x pitch tijdens het plenaire programma van het congres
4x lunch (twv € 120,-)
MIDDENEILAND stand reservering
Afmeting ca 4.0 m x 2.0 m
Inclusief
1 pitch
1 lezing
4x lunch (twv € 120,-)

€

2.550,-

Aanmelding voor deelname aan het congres, uiterlijk 30 APRIL 2021:
Extra congreskaart per dag: € 150,- (max 2 dagkaarten per stand):
Extra kaarten voor het dan geldende congrestarief.

aantal: ……

Aanmelding voor deelname aan het congres, vanaf 1 MEI 2021:
Extra congreskaart per dag: € 200,- (max 2 dagkaarten per stand):
Extra kaarten voor het dan geldende congrestarief.

aantal: ……

Extra lunches: voor het gereduceerde tarief van € 20,- (normale prijs € 30,-):

aantal: ……

Diverse Promotiemogelijkheden:
Neemt u aub contact op met de organisatie voor de mogelijkheden (o.a. vlag, posterplaats).
De prijzen zijn excl. 21% BTW

Bedrijf/organisatie*

:

1e keuze standplaats*

: …………

Opdrachtnummer

:

Factuuradres*

:

PC en Plaatsnaam*

:

E-mail factuuradres*

:

Contactpersoon*

:

Contactpersoon email*

:

Telefoon*

:

2e keuze standplaats* : …………

Velden met * zijn verplicht.
Het ingevulde formulier kunt u mailen aan Ruud Gilde, ruud@gtlbc.nl.
Wilt u aanvullende informatie neemt u dan a.u.b. contact op met Ruud Gilde op
tel : 06 537 931 77, of via mail : ruud@gtlbc.nl

GELUID TRILLINGEN EN LUCHTKWALITEIT
POSTADRES: Lippe-Biesterfeldstraat 27, 7315 JK Apeldoorn
FACTURATIEGEGEVENS:
NL48 KNAB 0259 9015 20
BTW id: NL001755074881 KvK: 08226807 (t.n.v. Gilde Coaching en Implementaties)
ruud@gtlbc.nl

www.gtlcongres-beurs.nl
WEB :mei2021

