
 
 

 

 

Tarievenlijst 

Deze tarievenlijst 
geeft een 
indicatie van de 
kosten 
gedurende de 2 
beursdagen. 

 

De tarieven van 
de stands en het 
beursonder-
steunend online 
pakket geldt bij 
een deelname 
van minimaal 5 
bedrijven. 

 

Indien gewenst, 
kan een 
gespecificeerde 
prijsopgave van 
meubels bij ons 
worden 
opgevraagd. 

 

Het is mogelijk 
om als bedrijf 
ook structurele 
exposure te 
realiseren via 
jobnet.nl. Indien 
gewenst, kan 
meer informatie 
hierover worden 
toegestuurd. 

    

Faciliteiten Prijs

Stand voor 2 dagen, incl elektra:

6 vierkante meter, incl. 2 uitrijkaarten, 4 lunchbonnen, 22 consumptiebonnen € 5.143

9 vierkante meter, incl. 2 uitrijkaarten, 6 lunchbonnen, 24 consumptiebonnen € 6.958

12 vierkante meter, incl. 2 uitrijkaarten, 8 lunchbonnen, 28 consumptiebonnen € 8.773

Meubels voor de stand (voor 2 dagen):

Gemiddelde prijs per stoel € 36

Gemiddelde prijs per barkruk € 42

Gemiddelde prijs per loungemeubilair € 97

Gemiddelde prijs per salontafel € 48

Gemiddelde prijs per statafel € 73

Gemiddelde prijs per zittafel € 54

Beursscannerpakket (voor 2 dagen): scanner en laptop € 599

Gespreksruimte van 9 vierkante meter, prijs per dag € 3.933

Beeld (incl statief, een HDMI kabel wordt meegeleverd, scherm beschikt over een on-board mediaspeler) :

LED scherm 32"/ 81 cm € 212

LED scherm 40"/ 101 cm € 272

LED scherm 48"/ 122 cm € 333

LED scherm 55"/ 140 cm € 454

LED scherm 65"/ 165 cm € 605

LED scherm 82"/ 208 cm € 1.029

Videowall 2x2 (4x 46"), incl. statief € 1.452

Videowall 3x3 (9x 46"), incl. statief € 3.025

Geluid

Actieve Luidspreker met statief € 91

Powered mixer + 2x luidspreker op statief € 242

Powered mixer + 4x luidspreker op statief € 333

Draadloze microfoon € 109

Exposure tijdens de beurs Prijs

Beursondesteunend online pakket, prijs per bedrijf bij minimale deelname van 5 

bedrijven. € 787

Targetmail naar de doelgroep, per kandidaat EUR 4 (minimale afname 500 

kandidaten). De kosten worden gedeeld door de deelnemende bedrijven
€ 2.420

Promotiepresentatie tijdens het congresprogramma van de overheidover werken in de 

Cariben gedurende 30 min voor beide dagen € 2.541

Advertentie/artikel Jobnetkrant. De kosten worden gedeeld door de deelnemende 

bedrijven.

2/1 pag. € 22.010

1/1 pag. € 11.991

1/2 pag. € 8.397

1/3 pag. € 7.442

1/4 pag. € 6.014

1/6 pag. € 4.199

Combitarief jobnetkrant en jobnet.nl waarbij een banner op jobnet.nl wordt geplaatst 

op alle pagina's in carrousel gedurende 1 week naar keuze. De kosten worden gedeeld 

door de deelnemende bedrijven .

2/1 pag. € 23.256

1/1 pag. € 13.225

1/2 pag. € 9.632

1/3 pag. € 8.676

1/4 pag. € 7.248

1/6 pag. € 5.433


