


In deze brochure zijn de spelregels en informatie 

opgenomen die van belang is voor exposanten  

van de DACT Treasury Fair. Deze spelreges gelden 

voor alle exposanten. Helaas blijkt ieder jaar dat 

de instructies niet met alle standbemannings-

leden zijn gedeeld. Daarom verzoekt DACT je 

dringend het standpersoneel op de hoogte te 

stellen van de regels en goed te instrueren!
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Exhibitor GuidE DACT  
trEAsury beurs 2022

DONDERDAG 24 MAART 
17:00 - 18:45 Opening Treasury Beurs & predinner drinks op de beursvloer
18:45 - 20:30 EAT - informeel buffetdiner
20:30 - 24:00 Meet & Greet - informele netwerkborrel in het Grand Café

VRIJDAG 25 MAART 
08.00 Registratie en ontvangst gasten/bezoek aan de beursvloer
09.00 - 12:45 Colleges/business cases studies/product demo’s
12.30 - 13.30 Pauze op de beursvloer
13.45 - 15.15 Colleges/business cases/product demo’s
15:15 - 16.45 Masterclass door prof. Klaas Knot
16.45 - 18:30 Prĳstrekking en -uitreiking loterĳ(en) & borrel tussen de stands

PrOGrAMMA

LOCATIE
• Locatie: Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 

- Langelaan 3, 2211 XT - Noordwijkerhout
• Toegang leveranciers: Leveranciers kunnen via de roldeuren in 

de expositieruimte laden en lossen. 
• Parkeren: Kosteloos parkeren is mogelijk op het parkeerterrein 

voor het hotel.
• Hotelkamers: In de 24-uursarrangementen is een hotelkamer 

met ontbijt inbegrepen. Na bestelling en betaling van de  
arrangementen worden de kamers door DACT geboekt.

• Taxipartner: Brouwer Vervoer, +31 (0)71 - 36 11 000, 
www.taxibrouwer.nl



ALGEMEEN 
• Exposanten organiseren geen (besloten) events voor de bezoekers 

aan de Treasury Beurs van donderdag 24 maart 08.00 uur tot en 
met zaterdag 26 maart 08.00 uur.

• Het is exposanten niet toegestaan om zonder overleg met het 
Beursteam met de congreslocatie afspraken te maken.

• Exposanten gebruiken de DACT delegate list uitsluitend om 
kennis te nemen van de deelnemers aan de Beurs. De gegevens 
worden niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt, noch 
gedeeld met personen die niet bij de exposant werkzaam zijn. 
De gegevens worden ook niet gebruikt voor direct mail of 
andersoortige communicatie met deelnemers.

• Exposanten leggen reclamemateriaal uitsluitend in de eigen 
stand neer en verspreiden dit niet elders in de beurs-, expositie- 
en workshopzalen.

TOEGANGSKAARTEN STANDBEMANNING EN SPREKERS
1. Het aantal vertegenwoordigers per exposant bedraagt maximaal 6 voor een large stand, 4 voor een medium size stand en 2 voor 

een start up stand.

2. Marketing- en eventsmedewerkers tellen mee voor het maximale aantal toegestane vertegenwoordigers. Dit geldt niet voor  
marketing- en eventsmedewerkers die uitsluitend worden ingezet voor op- en/of afbouw van de Beursvloer.

3. Non-corporate of partnerlidmaatschappen kunnen meetellen voor het maximale aantal toegestane vertegenwoordigers.

4. Toegangskaarten - ook 24-uursarrangementen - kunnen niet worden gedeeld.

5. Uitsluitend houders van een 24-uursarrangement hebben toegang tot de Eat, Meet & Greet op donderdagavond 24 maart.

6. Als het maximale aantal tickets dat een standhouder mag bestellen niet is besteld kunnen kaarten worden bijbesteld tot 20 februari 2022. 
Daarna kan er geen beschikbaarheid meer worden gegarandeerd omdat kaarten worden verkocht aan personen op de wachtlijst. 

7. De deadline voor het bestellen van dagarrangementen is 10 maart 2022. Na deze datum kunnen ook deze kaarten zijn uitverkocht.

8. Zodra de namen van de standbemanning bekend zijn kun je deze uitsluitend opgeven in het het bijgevoegde excel-bestand aan 
erikalicht@dact.nl. Wij verzoeken je ervoor zorg te dragen dat het bestand uiterlijk 1 maart 2022 in het bezit van DACT is i.v.m. de 
productie van de badges en deelnemerslijsten. 

9. Iedere persoon die als standbemanning wordt aangemeld ontvangt een bevestiging voor de onderdelen waarvoor zij worden  
aangemeld. Deze is nodig om toegang te verkrijgen en in te checken bij het hotel. Voor deelnemers met een 24-uursarrangement 
zijn kamers geboekt.

10. De sprekers van de door de exposant gehouden colleges, business case studies of product demo moeten in beginsel deel uitmaken 
van de standbemanning dan wel van het maximum aantal toegestane personen per standhouder. 

11. Indien de spreker geen deel uitmaakt van de standbemanning en de exposant het maximum aantal kaarten heeft verbruikt, kan de 
spreker uitsluitend toegang krijgen tot de ruime waar de presentatie wordt gehouden. De spreker kan dan geen toegang krijgen  
tot de overige onderdelen van de Treasury Beurs.

12. Uitsluitend indien de spreker een corporate treasuryfunctie bekleedt bij een onderneming en niet werkzaam is bij een zgn. provider 
van treasuryproducten of -diensten kan voor de spreker een dag- of 24-uursarrangement worden gekocht.

13. Indien de corporate spreker uitsluitend aanwezig is voor zijn of haar presentatie behoeft geen dagkaart te worden gekocht.

COLLEGES, WORKSHOPS, BUSINESS 
CASESTUDIES EN PRODUCTDEMO’S 
• Alle zalen beschikken over een screen, beamer en geluids- 

installatie alsmede over twee headsets en een handmicrofoon. 
• De presentatoren kunnen hun eigen laptop op de  

beamer aansluiten. 
• De zalen waar de product demo’s worden gehouden hebben 

een maximale capaciteit van 50 personen.
• Houdt er rekening mee dat de presentatoren hun technische 

voorzieningen tijdig checken.
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sTAnDs
• Aan het formaat en inrichting van de stands kunnen 

geen rechten worden ontleend voor volgende jaren. 
• De verwachting is dat het definitieve floorplan met de 

standposities uiterlijk 1 maart 2022 kan worden verstrekt.
• Er zijn 3 soorten stands beschikbaar.
 - Large stand
 - Medium stand
 - Start-up stand

LArGE
Beschikbare ruimte:  
3.70 m x 2.70 m

Meubilair: 
• 1 ronde tafel 1.65 diameter 1.10 hoog  

of 1 lange statafel 2.50 x 90 x 1.10
• 1 statafel 90 x 90 x 1.10 
• 6 stoelen

Achterwand:  
3.00 m x 2.00 m  
(Zie pag 11/12 voor meer informatie)
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PlATteGrOnD

LET OP: Indien uw stand is gepositioneerd in het midden van de 
beursvloer (zie oranje gemarkeerde stands) zijn uitsluitend roll up 
banners of frames toegestaan.



sTArt up

Beschikbare ruimte:  
1.50 m x 2.70 m

Meubilair: 
• 2 statafels 90 X 90 x 1.10
• 2 stoelen

Roll-up banner:  
1.00 m x 2.00 m  
(Zie pag 11/12 voor meer informatie)

MeDiuM

Beschikbare ruimte:  
3.00 m x 2.70 m

Meubilair: 
• 1 tafel 1.50 x 90 x 1.10 
• 1 statafel 90 x 90 x 1.10
• 4 stoelen 

Achterwand:  
2.40 m x 2.00 m  
(Zie pag 11/12 voor meer informatie)
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MEUBILAIR 
• Meubilair voor de stands wordt door DACT geleverd.  

Het is de exposant niet toegestaan ander meubilair in de 
stand te plaatsen.

• Ludieke onderdelen in de stand (zoals cocktailshaker, 
barista’s, dartsbord, simulatoren) kunnen onder voorwaarden 
worden toegestaan, mits de beschikbare ruimte niet wordt 
overschreden. U kunt dit bespreken met Erika Licht  
erikalicht@dact.nl.

• De stands beschikken niet over kasten; er kan dus een  
beperkte hoeveelheid materiaal op of naast de stand worden 
bewaard. De overige voorraden kunnen in een speciale 
opbergruimte buiten de zaal worden opgeslagen.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN 
STANDS 
• Per stand zijn twee vrij te gebruiken stopcontacten (220V) 

beschikbaar. 
• Internetaansluitingen gaan via een wireless high  

speed internet.
• Huurkosten LED-screen (hangend of op statief) voorzien 

van een USB-aansluting € 350,00
• Huurkosten laptop € 150,00.

WANDEN EN BANNERS 
• In de stands mogen roll up banner(s), achterwanden,  

lichtbakken, spider walls, etc. worden geplaatst binnen  
de hieronder vermelde toegestane afmetingen:

 - Large stands: maximaal 3,5 m breed en 2.25 m hoog
 - Medium size stand: maximaal 3 m breed en 2.25 m hoog
 - Start-up stand: Uitsluitend roll up banners toegestaan van 

maximaal 1 m breed en 2.25 m hoog

LET OP: Indien uw stand is gepositioneerd in het midden van 
de beursvloer (zie floorplan pagina 6, oranje gemarkeerde 
stands) zijn uitsluitend roll up banners of frames toegestaan.

Sørs Branding is de DACT-partner voor alle visuele communicatie voor de Treasury 
Beurs, zoals banners, promotiemateriaal en andere vormen van branding. Het 
creatieve team van Sørs ondersteunt bij de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering 
van het beursmateriaal. Contactpersoon is Marcel Wijdemans te bereiken op 
marcel@sors.nl of +31 (0)26 321 05 89.

Sørs biedt standaard textielframes en roll-up banners aan. Op aanvraag zijn verlichte 
frames, spiderwalls of ander wanden leverbaar.

Kosten textielframes en roll-up banners (exclusief artwork)
• Textielframe incl. doek 3.00 x 2.00 m € 850 (L-Stand)
• Textielframe incl. doek 2.40 x 2.00 m € 600 (M of L-stand)
• Roll-up banner XXL 2.00 x 2.00 m € 271 (M of L-stand)
• Roll-up banner M 1.00 x 2.00 m € 125 (start up, M of L-stand)

Sørs levert de bestelde items op de beurslocatie. Het opbouwen en afbreken  
en het transport naar uw eigen opslag na afloop van de Beurs regelt u zelf.  
Uiteraard kan Sørs het op- en afbreken van de door Sørs geleverde items verzorgen, 
zie ‘Meerwerk’ op pag 12.
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Voorbeeld Roll-up 1.00 x 2.00 mVoorbeeld Textielframe 3.00 x 2.00 m



OPBOUW 24 MAART 2022
De bezoekers aan de Treasury Beurs kunnen op 24 maart vanaf 
17:00 uur een bezoek brengen aan de beursvloer onder het  
genot van een pre dinner drankje. Dit impliceert dat de  
beursvloer 24 maart 2022 om 16:30 uur klaar moet zijn voor  
opening om 17:00 uur. 
• De stands kunnen worden ingericht op donderdag 24 maart 

vanaf 12:00.
• De stands moeten uiterlijk om 16:30 uur zijn ingericht.
• Stands die niet zijn ingericht worden verwijderd van de  

beursvloer. Indien er dringende redenen zijn waarom de  
stand op een ander tijdstip moet worden opgebouwd kun je 
daartoe overleg plegen tot uiterlijk 22 maart met Erika Licht, 
erikalicht@dact.nl

• Al het materiaal dat wordt afgeleverd bij de Leeuwenhorst 
wordt opgeslagen in zaal Boston 10. Tot deze zaal wordt op 
donderdag 24 maart na 16:30 uur geen toegang meer verleend.

• Zoals ieder jaar geldt dat de standbemanning geen toegang 
krijgt tot de Eat, Meet & Greet als de stand onverhoopt toch 
niet opgebouwd of ingericht blijkt.

• De keuze om op donderdag vanaf 17:00 uur de stand te  
bezetten is vrij. De stand moet op vrijdag 25 maart 2022  
van 08:00 tot 18:00 uur bemenst zijn. De stands moeten tot  
18:00 uur intact blijven.

MATERIAAL 
Indien je materiaal van tevoren wilt laten afleveren kunt je dit 
vanaf maandag 21 maart laten bezorgen bij:

Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 
T.a.v. DACT - Mrs. M Pieterse 
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout

De zending dient vooraf te worden aangemeld bij  
m.pietersma@nh-hotels.com.

AFBOUW 25 MAART 2022 
• Na afloop van de Beurs dienen de exposanten al het eigen 

materiaal mee te nemen.
• Indien je materiaal hebt dat per koerier moet worden 

vervoerd moet de standbemanning dit materiaal volledig 
ingepakt en geadresseerd deponeren in zaal Boston 10 
(naast de DACT-balie).

• Indien het materiaal niet conform voorstaande instructie 
wordt ingeleverd of op de beursvloer achterblijft zal het 
materiaal worden vernietigd. De exposant dient zelf voor 
de koerier te zorgen die het materiaal ophaalt. Indien het 
achtergebleven standmateriaal op vrijdag 11 april 2022 
niet is opgehaald zal het worden vernietigd

• De afbouw van bedrading, gehuurde apparatuur en het 
meubilair geschiedt door de leverancier van de techniek 
respectievelijk stands.

Op- En AFbouW

CONTACT 
Erika Licht, voorzitter Beursteam DACT

T +31 (0)6 53 72 26 46
E erikalicht@dact.nl

Indien u zelf zorgdraagt voor het art-work kunt u dit aanleveren conform 
onderstaande aanleverspecificaties.

Formaten:
Roll-up banner 100 x 200 cm, opmaken op 100,6 x 206,6 cm (incl 3 mm 
afloop en onderaan 6 cm extra beeld dat in de casette verdwijnt, wel 
opmaken, maar dit deel zal niet zichtbaar zijn)
Roll-up banner 200 x 200 cm, opmaken op 200,6 x 206,6 cm (incl 3 mm 
afloop en onderaan 6 cm extra beeld dat in de casette verdwijnt, wel 
opmaken, maar dit deel zal niet zichtbaar zijn)

Textielframe 3.00 x 2.00 m, opmaken op 3.02 x 2.02 m (incl 1 cm afloop)
Textielframe 2.40 x 2.00 m, opmaken op 2.42 x 2.02 m (incl 1 cm afloop)

• Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, 
Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare 
highres pdf aan te leveren  

Meerwerk:

Opbouwen en afbreken textielframe op beurslocatie € 550

Opzetten en weghalen Roll-up banner € 65

Transport frame van Beurs naar klant in NL na afloop Beurs € 135

Transport frame naar opslaglocatie SØRS + 1 jaar opslag € 275

Transport roll-up banner van Beurs naar klant in NL na afloop Beurs € 70

Transport is enkel te combineren als SØRS ook het opbouwen en  
afbreken van de signing verzorgd.

• Lever je bestanden aan in CMYK
• Gebruik een minimale resolutie van 150 dpi
• Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 1 pt
• Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 1 pt hebben
• Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren
• Plaats teksten niet te dicht op de randen, hou minimaal 1 cm afstand
• Lever je bestanden aan zónder snijtekens 
• Lever geen versleutelde PDF-bestanden aan

Mochten er nog vragen zijn over het aanleveren van bestanden, neem dan 
gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via 026 - 321 05 89 of via 
de mail info@sors.nl

AANlEvErspECiFiCATies
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