
INNOVEER: innovatie, technologie en 
beleving
De zorgsector evolueert razendsnel, 
net als de vraag naar nieuwe pro-
ducten, diensten en technologieën. 
Daar speelt HEALTH&CARE zeer doel-
gericht op in met nieuwe en innover-
ende oplossingen.
Specifieke aandacht wordt besteed 
aan e-healthapplicaties, ontwikke-
ling van informatietoepassingen of 
andere technologische vernieuwingen 
die communicatie tussen patiënt en 
zorgverstrekker gaan vergemakkeli-
jken in de toekomst. De academische 
wereld werkt ook actief mee aan de 
vakbeurs. 

ONTMOET: zorgprofessionals onder 
elkaar 
HEALTH&CARE brengt profession-
als uit de zorgsector, de overheid en 
de industrie samen. Naast Zorgnet-
Icuro en de Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisdirecteurs zullen tal van 
andere vakverenigingen eveneens 
actief hun leden uitnodigen op de vak-
beurs. Naast hun vaste plaats op de 
beurs organiseren zij ook 
ontmoetingsdagen.

Het platform vormt de ideale gelegen-
heid om met 6.000 collega’s samen te 
komen en van gedachten te wisselen. 

INSPIREER: ruim aanbod, sterke 
content en H&C Awards 
HEALTH&CARE is de ideale plaats om 
uw professionele kennis bij te schav-
en. Op het programma staan meer 
dan 30 geaccrediteerde lezingen rond 
zeer uiteenlopende thema’s gericht 
naar diverse vakgebieden binnen de 
zorgsector. Topsprekers verzorgen 
dagelijks interactieve debatten voor 
zowel ziekenhuizen, zorgcentra als 
thuiszorgwerkers. 

Naast het sterke contentprogram-
ma zullen de H&C Awards uitgereikt 
worden binnen een totaal nieuw con-
cept. Een gloednieuwe jury bestaan-
de uit onafhankelijke specialisten zal 
zich buigen over verschillende cate-
gorieën. Het publiek zal actief worden 
betrokken in de stemming. Op onze website www.health-care.be kunt u alle informatie terugvinden.
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H E A LT H & C A R E  2 0 1 8

De vakbeurs HEALTH&CARE gaat 
door van 24 tot 26 april 2018 in 
Flanders Expo te Gent. 

350 toeleveranciers aan de gezond-
heids- en zorgsector zullen er hun 
producten, diensten en vernieuwin-
gen aan 6.000 zorgprofessionals 
voorstellen.

Sleutelbegrippen van hét platform 
voor de zorgsector zijn: innoveren, 
ontmoeten en inspireren. 



Ook tijdens de tweede editie van de vakbeurs wordt volop ingezet op vernieuwing, beleving, inspiratie én voeding. Daarom gaan 
we opnieuw voor een interactieve belevingszone en schuiven we de Healthy Foodmarket & Kooktheater terug naar voor als één 
van de belevingsprojecten op HEALTH&CARE 2018. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met Parki’s Kookatelier.

Wenst u partner te zijn van de Healthy Foodmarket & Kooktheater?
Uiteraard willen we enkel kwalitatieve producten laten gebruiken en voorstellen. Deelnemen als partner biedt u een opportuniteit 
om op een ludieke manier aanwezig te zijn op HEALTH&CARE 2018, maar ook om uw producten te laten zien aan 6.000 zorg-
professionals en actief mee te werken aan het kooktheater. U kan op drie manieren deelnemen:

H E A LT H Y  F O O D M A R K E T  &  K O O K T H E A T E R

GOLDEN Market-partner  = 2.250 euro (excl. BTW)

SILVER Market-partner  = 1.750 euro (excl. BTW)

BRONZE Market-partner  = 750 euro (excl. BTW)

• Partner van het kooktheater: duidelijke vermelding en gebruik van uw producten in de demonstraties. De keuze van 
de producten gebeurt in overleg met Parki’s.

• Aanwezigheid in de Foodmarket d.m.v. een ‘Marktkraam’ 
 o Alle deelnemers van de markt zullen dezelfde stand hebben van ca. 4à6m²
 o De Foodmarket wordt algemeen verlicht en aangekleed door de organisatie
 o De aankleding en invulling van het marktkraam wordt door de partner gedaan
• Vermelding van uw gegevens in de beurscatalogus en op de website van de beurs.
• Vermelding van uw logo bij de communicatie rond dit project. (persbericht, website, catalogus)

• Aanwezigheid in de Foodmarket d.m.v. een ‘Marktkraam’
 o Alle deelnemers van de markt zullen dezelfde stand hebben van ca. 4à6m²
 o De Foodmarket wordt algemeen verlicht en aangekleed door de organisatie
 o De aankleding en invulling van het marktkraam wordt door de partner gedaan
• Vermelding van uw gegevens in de beurscatalogus en op de website van de beurs.

• Indien u reeds met een stand op HEALTH&CARE aanwezig bent, en daardoor geen marktkraam wenst in
 de projectzone.

• Partner van het kooktheater: duidelijke vermelding en gebruik van uw producten in de demonstraties. De keuze 
van de producten gebeurt in overleg met Parki’s.

• Exclusief voor exposanten van HEALTH&CARE 2018.

Wenst u partner te worden van de Healthy Foodmarket & Kooktheater? Aarzel niet en laat het snel weten, want de 
plaatsen op de Foodmarket zijn beperkt! Meer informatie?

Yves Meersman
www.parkiskookatelier.be
yves@parkiskookatelier.be
+32 495 27 94 05

Virginie Vande Maele
www.health-care.be
virginie.vandemaele@easyfairs.com
+32 491 62 92 00



F O T O ’ S  -  P L A N  -  M E U B I L A I R

Op onze website www.health-care.be kunt u alle informatie terugvinden.



P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E

Opbouw stand  Vrijdag 20/04: standen en wanden
   Maandag 23/04: inrichting stand en aankleding standjes van de partners
Beurs   Dinsdag 24/04 tem donderdag 26/04
Afbouw   Donderdag 26/04: ‘s avonds al het materiaal meenemen
Stand   Hal 1: Stand 1G-01
Exposantenbadge 2 exposantenbadges per partner (toegang tijdens beurs).
   Deze moeten afgehaald worden tijdens de opbouw aan het beurssecretariaat.
Parking   Indien u parking wenst, gelieve dit op voorhand te bestellen via de technische link (betalend).
Opbouw-afbouw Tijdens op- en afbouw zijn geen badges nodig.
Facturatie  Alle facturatie is per partner apart en zal door HEALTH&CARE gebeuren.

S T A N D

Stand   Voor een uniforme inrichting vragen wij niets anders toe te voegen.
   Displays, roll-ups of vlaggen worden niet toegestaan.
Afmetingen kraam 2 meter hoog met een balie van 150x50x100
Visual stand  Frame: 100x200. Visual moet worden aangeleverd aan de organisatie tegen 15/03/2018
Barkruk aan standje 1 per stand
Meubilair  Zie foto’s
Wifi   Voorzien in de hallen
Nutsvoorzieningen Er wordt een basiselectriciteit voorzien achteraan in de berging. Indien u een extra 
   aansluiting nodig heeft bij uw marktkraam, gelieve dit op voorhand aan te vragen (betalend).
Standindeling  Eens alle partijen gekend zijn, wordt de indeling bepaald door de beursorganisatie.

V I S I B I L I T E I T

Insert in cataloog Basisgegevens in de catalogus
Website  Vermelding in de exposantenlijst
Bezoekerskaarten 50 gepersonaliseerde uitnodigingskaarten 
PURL   per partner een digitale link om bezoekers uit te nodigen op jullie stand

Op onze website www.health-care.be kunt u alle informatie terugvinden.



A T D

Opmerkingen:

VOOR DE ORGANISATIE

DATUMS.E. E.C.

G.E.M. C.S.DATUM

DATUM

DATUM

STAND : Nr  ............................................
 …..........… m2: …...… L x …...… B
Nr CT :   ................................................
Nr CO :   ................................................
Nr SO :   ................................................
DATUM :  

Nieuwe exposant: Ja     Nee     

KANDIDAAT-EXPOSANT Invullen in hoofdletters.

Firmanaam:

Straat:        Nr.:       PB:

Postcode:    Stad:

Land:

Website:

Email algemeen:

Telefoonnr. algemeen:

Fax algemeen:

Beursverantwoordelijke (aanspreekpunt voor, tijdens en na de beurs) 
Naam + Voornaam:

Functie:

Telefoonnr. direct:

Gsm-nr.:

Email direct:

Taal:     NL       FR       EN

Facturatiegegevens 
Bedrijf:

Juridische vorm:

Btw-nr. of bedrijfsnr.:

Bankrekeningnr.:

IBAN:

BIC/SWIFT:

E-mail boekhouding:

Opgelet: u krijgt uw facturen digitaal opgestuurd naar bovengenoemd e-mailadres

Facturatieadres
  Idem als correspondentieadres

Straat:        Nr.:       PB:

Postcode:       Stad:

Land:

Let op! Beslissing E.T.116547 van toepassing vanaf 01/07/2009. 

Info via contr.btw.ckbb@minfin.fed.be of +32 (0)2 577 40 70.

Correspondentieadres

AANVRAAG  
TOT DEELNAME
Deze bon volledig ingevuld en 

ondertekend terug mailen naar  

info@health-care.be, om uw deelname 

als exposant te bevestigen.

ARTEXIS EXHIBITIONS NV

Maaltekouter 1
BE - 9051  GENT
Btw BE 0424.681.440
BNP PARIBAS FORTIS:  
290-0387400-03
International IBAN CODE:
BE21290038740003

ORGANISATIE

Sales Executive
Virginie Vande Maele
Tel.: +32 (0)491 62 92 00
virginie.vandemaele@easyfairs.com

Head of Cluster Health & Care
Catherine Degreef
Tel.: +32 (0)473 72 58 20
catherine.degreef@easyfairs.com
 
Customer & Technical Support
Tel : +32 (0)9 241 96 00
health-care.ops@easyfairs.com

DÉ VAKBEURS VOOR DE ZORGSECTOR
ONTMOETEN, INSPIREREN, INNOVEREN
24-25-26 APRIL 2018 
Flanders Expo, Gent - www.health-care.be

Natuur exposant: R 



Deelnameprijzen zijn exclusief 21% btw.

GOLDEN Market-partner €  2.250

VERKLARING VAN DE KANDIDAAT-EXPOSANT

Wij hebben kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van de beurs, beschikbaar op de website of op aanvraag. 
Wij verklaren deze in het geheel te aanvaarden, en ons eraan te houden.

Opgemaakt te:                    op            /             /

Naam + Voornaam:

Functie:

Handtekening:

Opgelet! Btw-regeling voor buitenlandse exposanten
Beslissing E.T.116547 van toepassing vanaf 01/07/2009. Info via contr.btw.ckbb@minfin.fed.be of +32 (0)2 577 40 70.
Bent u van plan goederen te verkopen of diensten te verlenen in België?

   Ja    Nee  Indien ja, gelieve hier uw Belgisch btw-nr. in te vullen: BE   0    .    .   

SILVER partner €  1.750

BRONZE partner €  750

•  Marktkraam op de Foodmarket
•  Gebruik van uw producten in de demonstraties
•  Vermelding in de beurscataloog
•  Vermelding van uw logo bij de communicatie van dit project

•  Marktkraam op de Foodmarket
•  Vermelding in de beurscataloog

•  Gebruik van uw producten in de demonstraties
•  Exclusief voor exposanten van HEALTH&CARE 2018


