Informatie exposanten Erfgoedfair
Zondag 29 mei 2016
Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid

De Erfgoedfair is vernieuwd!

Met een nieuwe look & feel, een nieuwe website en een
programma nog beter afgestemd op de bezoeker, kunt u
in 2016 maar liefst twee edities in Nederland verwachten.
Presenteer persoonlijk uw bedrijf, organisatie of product
aan eigenaren/beheerders van particulier erfgoed en
erfgoedliefhebbers, op hét event waar informatie en
inspiratie voor wonen in historisch erfgoed samenkomt.
De Erfgoedfair vindt dit jaar twee keer plaats op bijzondere
historische locaties in Nederland. De eerste locatie in 2016
is Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid.

Bezoekers

De fair wordt bezocht door bewoners, beheerders en
liefhebbers van erfgoed. Dit erfgoed kunnen kenmerkende
grachtenpanden of stadsgezichten zijn, maar ook
landhuizen, boerderijen of industrieel erfgoed. Wonen in een
historisch pand is bijzonder en brengt specifieke vragen met
zich mee. Op de Erfgoedfair vindt de bezoeker informatie
en inspiratie van specialisten die thuis zijn in historie,
onderhoud en restauratie. Bezoekers ontvangen een
faircatalogus waarin zij het programma en informatie over
de deelnemende bedrijven rustig kunnen bekijken.

Eigenaren en erfgoedliefhebbers bezoeken de Erfgoedfair
voor inspiratie, producten, diensten en praktische
informatie voor beheer en behoud van het interieur
en exterieur van erfgoed. Dit aanbod, samen met
thematische lezingen, een verrassende catering en unieke
rondleidingen, maken de Erfgoedfair een compleet,
informatief en leuk dagje uit.

De Erfgoedfair biedt:

• Een groter bereik door de organisatie van meerdere
edities per jaar op bijzondere historische (binnen en
buiten) locaties in Nederland.
• Samenwerking met ervaren partners in erfgoed en
erfgoedevenementen.
• Relevante landelijke en regionale thema’s in het
programma. Daarnaast wordt doelgroeponderzoek
uitgevoerd om het exposanten- en activiteitenaanbod
optimaal aan te laten sluiten bij de wens van bezoekers.
• Groot bereik: Naast de reguliere communicatie vragen wij
u, onze partners en sponsoren hun netwerk in te zetten
voor de promotie van het evenement. Sociale media
spelen hierin een belangrijke rol.

Exposanten

De Erfgoedfair is bedoeld voor bedrijven en organisaties
die thuis zijn in historie en de bezoeker ondersteunen in
het beheer en behoud van hun pand. U bent bijvoorbeeld
specialist op het gebied van onderhoud, restauratie,
duurzaamheid of financiering van historisch panden.
Ook is de Erfgoedfair voor exposanten die bezoekers
kunnen inspireren met de mooiste producten in stoffering,
(historische) kleuren, meubelen, verlichting, vintage/antiek,
oude bouwmaterialen, tuinornamenten of historische
tuinarchitectuur.
De organisatie streeft naar een kwalitatief goede fair.
Omdat het aantal exposanten beperkt is, wordt een
selectief beleid gevoerd.

Pagodetent 5x5 meter | € 895,Uw luxe pagodetent is voorzien van een houten vloer,
verlichting en stroompunt. U bepaalt zelf of u de zij- en/of
achterkant open of dicht laat.
‘Free shapetent’ | op aanvraag
Vraag ook eens naar de mogelijkheden van een ‘free
shapetent’, een trendy tentdoek zonder zijwanden,
verkrijgbaar vanaf 4x5 meter.
Neem contact op met de organisatie voor meer informatie
of specifieke wensen. Meer informatie over te huren
meubilair volgt.

Promotie

De fair wordt zowel regionaal als landelijk gepromoot. Het
volledige programma en de exposanten worden uitgebreid
beschreven op www.erfgoedfair.nl. Naast aandacht op de
website en in het magazine Herenhuis zullen bezoekers
worden uitgenodigd via het netwerk van de partners van
het evenement via lokale en landelijke media.

Inschrijven

Vanaf 10 maart kunt u zich op www.erfgoedfair.nl inschrijven.
U heeft de keuze uit 4 mogelijkheden:
Sfeertafel in pagodetent | € 395,De sfeertafels (0,8 x 2 meter) worden geplaatst in een
weerbestendige pagodetent (5x5 of 8x8 meter). U deelt
deze tent met 3 of 5 andere deelnemers. In de tent is
verlichting en een stroompunt aanwezig.
Pagodetent 3x3 meter | € 645,Uw luxe pagodetent is voorzien van een houten vloer,
verlichting en stroompunt. U bepaalt zelf of u de zij- en/of
achterkant open of dicht laat.

Alle tarieven zijn inclusief het volgende promotiepakket:
• Naambord.
• Bedrijfsvermelding op www.erfgoedfair.nl
• Bedrijfsvermelding in faircatalogus.
• Mogelijkheid tot opname in ‘thematour’.
• 20 relatiekaarten à 2 personen.
• Een promotie toolkit: standaard teksten, logo’s,
beeldmateriaal en een banner om de fair via uw eigen
(digitale) kanalen te promoten.
Optioneel:
Daarnaast bieden we de volgende mogelijkheden:
• Advertentiepagina in faircatalogus à € 180,• Extra relatiekaarten à € 5,-

Erfgoedfair

Zondag 29 mei 2016
10.00 – 17.00 uur
Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid

Nieuw | Thematours

Contactpersonen
Exposanten/sponsoren/partners:
Didier van Det
didier@erfgoedfair.nl | 06-53 96 09 01
Programma:
Jennemie Stoelhorst
jennemie@erfgoedfair.nl | 06-23 41 16 55

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om deel te
nemen aan ‘thematours’. De bezoekers worden in een
thematour meegenomen langs enkele geselecteerde
exposanten in één bepaald thema waar ze specifiek
in zijn geïnteresseerd. U krijgt dan de mogelijkheid
om (op vooraf vastgestelde tijden) in maximaal 3
minuten uw product, visie of filosofie te ‘pitchen’. Bij
uw inschrijving op de website kunt u kiezen of, en
aan welk thema u wilt deelnemen.

Kijk voor meer informatie op

www.erfgoedfair.nl

Locatie en logistiek:
René Schers
rene@erfgoedfair.nl | 06-17 17 21 52
Marketing en communicatie:
Sanne Weideveld-Kiel
sanne@erfgoedfair.nl | 06-10 25 96 79

Organisatie

De Erfgoedfair is een initiatief van Stichting Nederland Monumentenland, opgericht door: De Federatie Instandhouding
Monumenten (FIM), BOEi, de Vakgroep Restauratie, de Stichting Open Monumentendag en het Nationaal Restauratiefonds.
Meer informatie: www.nederlandmonumentenland.nl/over-ons

