Marathon Expo - Brussels Marathon & Half Marathon 2018
Beste exposant,
In het kader van de Brussels airport Marathon & Half Marathon 2018 hebben we met
www.Lepape.be het genoegen om u uit te nodigen om aanwezig te zijn op de Marathon
Expo.
De Marathon Expo biedt u een unieke gelegenheid om uw producten beter kenbaar te
maken bij uw doelgroep en daarom nodigt, www.Lepape.be officiële partner van de Brussels
airport Marathon & Half Marathon, u uit om uw producten te promoten en te verkopen
tijdens deze driedaagse expo.

Praktische info en tarieven
Locatie: AUTOWORLD museum Jubelpark
Uren:
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober

van 15.00 uur tot 19.00 uur
van 11.00 uur tot 18.00 uur
vanaf 07.00 uur

! Uren van opbouw en afbraak
Opbouw :
Donderdag : 9 :00 – 16 :00
Vrijdag : 9 :00- 13 :00
Afbraak :
Zondag : Vanaf 11 :30
Tarieven*:
1) Standen voor schoenen en kledij:
a. Standaardformaat # 1: 18 m² = 1240 € exclusief btw
b. Standaardformaat # 2: 15 m² = 1035 € exclusief btw
2)Standen voor accessoires:
c. Standaardformaat # 3: 9 m² = 690 € exclusief btw
d. Standaardformaat # 4: 6 m² = 490 € exclusief btw

Reserveren kan vanaf nu.U mag dit document ondertekend terugsturen per post of per email met de specificatie van welke stand u wenst, uw benodigheden qua elektriciteit en uw
facturatiegegevens.
*kosten voor elektriciteit inbegrepen, standaard kunnen wij 1 x 16A/220V stopcontact
voorzien. Gelieve uw noden door te geven bij de reservatie.
Bij de reservatie wordt er voorrang gegeven in functie van de verzendingsdatum van uw
reservatie en in functie van beschikbaarheid.
De betalingen tijdens de Marathon Expo worden enkel uitgevoerd door middel van een
centrale kassa bij de stand van www.Lepape.be
Wij blijven ter uwer beschikking voor bijkomende informatie en vragen.
Voor www.Lepape.be,
Luc Bouvier
Contact :
Luc.bouvier@lepape.com
Have a nice life!
Rue de Bordeaux,50/6
6040 Jumet
BELGIQUE
De facturatie zal gebeuren :
LEPAPE sas
Rue d’Artois,39
F-75008 Paris 8
France
Tva : FR 54439656976

