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Op deze pagina treft u het totale overzicht aan van de deadlines betreffende de IPON2016. Met dit 

overzicht kunt  u alvast uw operationele zaken plannen. Wij raden u aan om bij ieder actiepunt deze 

informatie goed door te lezen! 

Planning en deadlines: 

•  Aanleveren van logo (JPG en EPS, AI of CMYK illustrator vector bestand), URL en bedrijfsomschrijving 

van max. 100 woorden. Graag uiterlijk 4 januari 2016 aanleveren bij Ulis Tuankotta 

utuankotta@reshift.nl  

•  Indien u een advertentie afneemt in de beursspecial van Vives Magazine zijn dit de 

aanleverspecificaties: 1/1 bladspiegel 260x360 | zetspiegel 240x340 | 5 mm toevoegen i.v.m. afloop | 

Graag uiterlijk 12 januari 2016 aanleveren bij rbussenius@reshift.nl  

  

• Catering online bestellen kan uiterlijk tot 1 februari 2016, via www.expopoint.nl.  

• Bestellingen van o.a. meubilair en internetaansluiting bij ExpoPoint Jaarbeurs Utrecht kunnen uiterlijk 

tot 26 januari 2016 gedaan worden, via www.expopoint.nl. Tijdens de opbouw kunt u bestellingen 

doorgeven aan de balie van ExpoPoint in de Jaarbeurs Utrecht. 

Voor een optimale organisatie verzoeken wij u vriendelijk om u strikt te houden aan deze deadlines. Bij 

niet correcte c.q. niet tijdige aanlevering is IPON niet aansprakelijk voor de gevolgen. Uiteraard is het in 

ieders belang dat alles perfect verloopt. Neemt u gerust contact met ons op als er knelpunten zijn tijdens het 

operationele traject.  

mailto:utuankotta@reshift.nl
mailto:rbussenius@reshift.nl
http://www.expopoint.nl/
http://www.expopoint.nl/
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I. Algemene informatie 
 
1.1 Datum en locatie 

Datum:  woensdag 3 februari en donderdag 4 februari 2016 

Locatie:  Jaarbeurs Utrecht hal 3  

Jaarbeursplein 6 

3521 AL Utrecht 

www.jaarbeursutrecht.nl 

 

1.2 Contactgegevens 

IPON 

Richard Holkade 8 

2033 PZ HAARLEM 

023-540 00 00 

info@ipon.nl 

www.ipon.nl 

  

  

IPON organisatieteam  

Martin Smelt | Directeur |  martin@ipon.nl   

Anita de Jonge | Project Manager | anita@ipon.nl  

Huibert Sandberg | Sales & Account Manager | hsandberg@reshift.nl  

 

Partners:    
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http://www.jaarbeursutrecht.nl/
mailto:info@ipon.nl
http://www.ipon.nl/
mailto:martin@ipon.nl
mailto:anita@ipon.nl
mailto:hsandberg@reshift.nl
https://www.geu.nuv.nl/
http://www.vives.nl/
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II. Beursinformatie 
2.1 Op- en afbouwperiode 

Voor het opbouwen en inrichten van uw stand is de Jaarbeurs Utrecht geopend op de volgende tijden:  

  

Opbouw standaard uniforme houtbouw:   

Exposanten kunnen de stand inrichten op dinsdag 3 februari vanaf 12.00 tot 22.00 uur.  

  

Opbouw eigen standbouw:   

Maandag 1 februari van 12.00 tot 20.00 uur. 

Dinsdag 2 februari van 08.00 tot 22.00 uur. 

Openingstijden IPON2016 voor exposanten  

Woensdag 3 februari van 08.00 tot 19.30 uur (‘s avonds exposantenborrel en uitreiking IPON 

Awards 2016). Donderdag 4 februari van 08.00 tot 20.00 uur (i.v.m. afbouwperiode).  

  

Afbouwperiode: 

Donderdag 4 februari: (na afloop van de beurs) van 17.00 tot 20.00 uur en vrijdag 5 

februari van 09.00 tot 15.00 uur. 

Let op! Eerst wordt het tapijt eruit gehaald, daarna kan iedereen er met steekkarren, 

auto’s etc. de hal in. 

  

2.2 Openingstijden IPON2016 voor bezoekers 

Woensdag 3 februari van 09.30-17.00 uur.  

Donderdag 4 februari van 09.30-17.00 uur.  

Het complete programma kunt u terugvinden op de website: www.ipon.nl  

2.3 De IPON Awards 2016 

Op woensdag 3 februari worden de IPON Awards 2016 uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de 

exposantenborrel op het grote cateringplein in om 17.30 uur. Ook u kunt genomineerd worden voor de 

IPON Awards.   

Wilt u in aanmerking komen voor een award, schrijf u dan in via de website: www.ipon.nl.  

Aanmeldingen dienen uiterlijk 8 januari 2016 om 17.00 bij de organisatie binnen te zijn. Voor meer 

informatie over de IPON Awards 2016 gaat u naar www.ipon.nl.  

  

2.4 Exposantenborrel 

Ter afsluiting van de eerste congresdag wordt er op woensdag 3 februari van 17.30 tot 19.30 uur een 

exposantenborrel georganiseerd. U kunt hier met uw standbemanning bij aanwezig zijn. Toegang tot de 

borrel is voor de standbemanning gratis.  

  

2.5 Website 

De website van IPON2016 is een interactief kenniscentrum voor actuele informatie over de sprekers, 

het programma en de sponsors van de IPON2016. Op de website van de IPON2016 worden uw logo & 

link naar uw website geplaatst. Zo kunnen de deelnemers zich alvast verdiepen in de deelnemende 

bedrijven of instellingen. Aanleveren bij utuankotta@reshift.nl. 

  

http://www.ipon.nl/
http://www.ipon.nl/
http://www.ipon.nl/
mailto:utuankotta@reshift.nl
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III: Inrichting beursvloer 

3.1 Uniforme bouw in hout 

 

Uniforme standbouw bestaat uit:  

Houtbouw achter en indien van toepassing zijwanden, 250 cm. hoog 

Eyecatcher met firmanaam (30 x 250 cm) 

Verlichting  

Elektra (incl. 3 kW aansluiting, wandcontactdoos en verbruik) 

Escolita tapijttegels 

Bij afname van min. 15m² een afsluitbaar berghok van 1x1 m 

3.2 Eigen standbouw 

Eén van de belangrijkste aspecten van uw beursdeelname is uw stand. De juiste uitstraling, in 

combinatie met uw presentatie, is van cruciaal belang voor het verwezenlijken van uw doelen. Naast de 

standaard uniforme houtbouw biedt onze standbouwer A-Booth ook de mogelijkheid om een stand op 

maat voor u te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Noordman van A-

Booth: Peter@a-booth.nl, 075 – 6225581. 

Uw stand mag niet hoger zijn dan 2.50 meter. Wijkt uw standontwerp af van de vastgestelde hoogte, 

dan verzoeken wij u een tekening bij ons in te dienen, zodat wij kunnen kijken of dit mogelijk is.  

3.3 Gehuurde ruimte en materialen 

De aan u beschikbaar gestelde ruimte moet in dezelfde staat worden achtergelaten als waarin u deze 

hebt aangetroffen. Wij zijn genoodzaakt de kosten die de organisatie moet maken om achtergelaten 

spullen af te voeren, in rekening te brengen. Gehuurde materialen worden door de organisatie 

opgehaald. Wij verwachten wel dat u ervoor zorgt dat alle materialen en overig meubilair zoals 

folderrekken of balies geheel ontruimd zijn. De organisatie verwacht dat de standbemanning zelf zorgt 

voor het schoonhouden van de stand, tafels, e.d. 

  

3.4 Huisregels 

Als organisatie geven wij u graag de ruimte om op uw eigen manier zaken te doen met uw bestaande of 

potentiële klanten. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige manier zaken kan doen, 

verwachten wij dat u rekening houdt met onderstaande punten: 

 

• Het is gedurende de IPON niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie, 

dranken en etenswaren van welke aard dan ook voor verkoop beschikbaar te stellen. 

• Het is niet toegestaan storende muziek ten gehore te brengen (niet boven de 80 decibel en de boxen 

naar binnen gedraaid in de stand) en/of storende lichtbeelden te vertonen. 

• Tijdens de IPON2016 is het niet toegestaan transport- en inrichtingswerkzaamheden uit te voeren.  

mailto:Peter@a-booth.nl
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• Sampling is niet toegestaan behoudens toestemming van de organisatie van IPON. Personen die 

folders/promo’s willen uitdelen buiten de stand, verzoeken wij vriendelijk contact op te nemen met 

Huibert Sandberg, tel: 023-5430000. 

• Mits er ruimte is in de theaters, is het voor de standbemanning toegestaan om de seminars bij te 

wonen. 

• Na afloop van de beurs wordt eerst het tapijt uit de gangpaden verwijderd. Daarna kunt u de hal in 

met transportmiddelen. 

 

IV: ExpoPoint 
4.1 ExpoPoint Jaarbeurs Utrecht 

Om u volledig voor te bereiden op uw deelname aan de beurs werken wij samen met ExpoPoint. 

Binnenkort ontvangt u per mail van ExpoPoint een persoonlijke code en wachtwoord waarmee u kunt 

inloggen op www.expopoint.nl  

Op deze site kunt u o.a. vaste internetaansluiting, parkeerkaarten, meubilair en catering bestellen. 

Heeft u vragen over uw bestelling via www.expopoint.nl  dan kunt u contact opnemen met ExpoPoint. 

Het telefoonnummer is 030-295 2999  en u kunt ook mailen: expopoint@jaarbeursutrecht.nl  

4.2 Catering Jaarbeurs Utrecht Deli Delivery 

Speciaal voor de exposant is er Deli Delivery. Een zeer compleet assortiment catering producten. 

Deli Delivery beschikt over een zeer groot cateringassortiment en alle daarbij behorende services die 

exposanten nodig hebben om op de stand voorzien te zijn van eten en drinken. Als exposant kunt u 

warme dranken, fris- en alcoholische dranken bestellen. Alles wordt op uw stand afgeleverd. Op 

www.delidelivery.nl  kunt u inloggen met uw persoonlijke code en wachtwoord van ExpoPoint. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Deli Delivery op nummer 030-2955369. U kunt ook 

mailen naar  info@delidelivery.nl  

4.3 Parkeerkaarten 

Parkeerabonnementen kunt u bestellen via ExpoPoint: www.expopoint.nl   

4.4 Internet 

Jaarbeurs Utrecht heeft nu zowel bekabelde als draadloze internetverbindingen. Met mogelijkheden 

afhankelijk van zwaarte van gebruik. Bent u onzeker over welke verbinding nodig is dan adviseer ik u 

om contact op te nemen met ExpoPoint: 030-295 2999. 

De gratis wifi hotspot voor gebruik op de stand is niet geschikt voor een betrouwbare werkomgeving. 

4.5 Laden, lossen en parkeren 

Van de Jaarbeurs Utrecht ontvangt u een routekaart. Meer informatie kunt u vinden op 

www.expopoint.nl 

4.6 Gevonden voorwerpen 

Indien u iets heeft verloren of gevonden, kunt u hiervan melding doen bij de bedrijfsbeveiliging 

(afdeling Safety &  Traffic) van de Jaarbeurs Utrecht. Tel.: 030-295 5333 en via www.ilost.nl  

http://www.expopoint.nl/
http://www.expopoint.nl/
mailto:expopoint@jaarbeursutrecht.nl
http://www.delidelivery.nl/
mailto:info@delidelivery.nl
http://www.expopoint.nl/
http://www.expopoint.nl/
http://www.ilost.nl/
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V: Summit

 




