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LEUKE EXPOSANTEN



OPGELET!

De Feelgood Expo is dé beurs bij uitstek voor 
iedereen die graag geniet. Verspreid over vier 
even unieke als attractieve thema’s - Well- 
ness, Beauty, Health en Lifestyle - kunnen 
bezoekers er niet alleen kijken, maar ook 
voelen, beleven én proberen. Ze kunnen er 
kortom 100% genieten van alles wat het 
evenement voor hen in petto heeft.evenement voor hen in petto heeft.

Traditionele verkoops- en demonstratiestanden komen vol- 
ledig tot hun recht in een omgeving die inspeelt op de 
beleving van de bezoeker: een wandeling door de sfeervolle 
aromatunnel met geur- en lichttherapie, een heerlijke 
massage of het laten aanbrengen van make-up bij de Feel- 
good Lounge? Het kan allemaal. Uiteraard zorgen we 
samen met onze exposanten ook voor een aantal 
interessanteinteressante en originele productpresentaties, workshops 
en demonstraties voor dames én heren. Op dit moment 
hebben alvast enkele bijzondere publiekstrekkers toe- 
gezegd!
Op onze beurs staat genieten centraal. Genieten van een 
hapje en een drankje in de Feelgood Lounge, genieten van 
een bezoekje aan de Feelgood Market met gadgets, 
snuisterijen en kleine, originele producten. Direct verkoop 
gegarandeerd dus. We creëren samen met onze stand- 
houders een bijzondere totaalbeleving.
WWe zijn ervan overtuigd dat deze beurs in de smaak zal 
vallen bij standhouders én bezoekers.

EEN KLEINE
KENNISMAKING...

Het moet een zeer afwisselende beurs worden en we 
werken met een maximaal aantal inschrijvingen per 
segment. Indien de plaatsen binnen een segment bezet 
zijn komt U op de wachtlijst!
Op die manier garanderen we een beperkte concurrentie 
en een gevarieerd aanbod voor de bezoekers.



WELLNESS
BEAUTY
WELLNESS

HEALTH
LIFESTYLE
HEALTH



KEY INFO
Zaterdag 26 en zondag 27 november 2016
Telkens van 10u00 tot 18u00
Nekkerhal Mechelen

• Totale oppervlakte: min. 6.000m² - max. 9.000m²
• Toegangsprijs: 10 euro kassa. Overal kortingsbon van 2 
    euro te krijgen (yer, facebook, advertenties,...), dus in 
    principe slechts 8 euro per persoon    principe slechts 8 euro per persoon.
• 6 belevingszones op de beurs:
    -  Geuren- en kleurentunnel
    -  Massageplein
    -  Beautycorner
    -  Feelgood Lounge
    -  Demo- en workshop area
    -  Feelgood Market    -  Feelgood Market

• Zondag 27/11: bezoekers van Feelgood Expo krijgen 
    gratis toegang tot de Kleding Outlet Beurs! Gewoon 
    doorlopen in het gebouw, dus geen drempel om buiten 
    te gaan.

• Opbouw: donderdag 08u00 - 20u00
• Opbouw: vrijdag 08u00 - 20u00
•• Afbouw: zondag 18u00 - 22u00
• Afbouw: maandag 09u00 - 15u00



Wij zijn op zoek naar standhouders die 
aansluiten bij onze vier thema’s (well- 
ness, beauty, health en lifestyle). Wie 
komt in aanmerking?

Wellness:
   Massagepraktijken, yoga, wellnesscentra, 
   “Men-Wellness” en “Baby-Wellness”, spa, 
   sauna   sauna, IR-cabines, zonnebanken, massagetafels 
   en -toestellen, massageoliën, alternatieve 
   therapieën, wierrook, aromatherapie, 
   stoomdouches, ...

Beauty:
   Schoonheidsinstituten, permanente ontharing, 
   esthetische ingrepen, make-up, ooglasering, 
   bleeching   bleeching, tandprothesen, nagelstudio’s,  
   kleding, stylistes, anti-aging, parfum, juwelen, 
   hand- en voetbalsem, accessoires, kappers, 
   barbiers, haarextensies, haarkleuringen, ...

Health:
   Afslankinstituten, tnesscentra en -toestellen, 
   sport, gezonde voeding, supplementen, 
   bio-shops   bio-shops, ...

Lifestyle:
   Ontspanning, huis- en tuininrichting, decoratie 
   en accessoires, tuinmeubilair, lounge-meubilair, 
   barbeques en buitenkeukens, zwembaden en 
   zwemvijvers, bedden, slaapkameraccessoires, 
   kussens, handdoeken, reisbureaus, cruises, 
   daguitstappen   daguitstappen, wijnhandelaars, gintastings, 
   bierdegustaties, ambachtelijke producten, 
   tastings, kookdemo’s

Alle categorieën:
   Magazines, opleidingscentra en scholen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De lijst is 
geen beperking. Als U voelt dat U thuishoort op 
onze beurs, neem gerust contact met ons op!



• Vaste vergoeding: 165 € (Administratieve kosten,
    20 vrijkaarten, 4 badges, promotiemateriaal, ...)
• Kleinste standruimte: 4m lang x 3m diep = 12m²
• Huur naakte ruimte: 39 €/m²
• Vroegboekkorting: 4 €/m² korting
    bij inschrijving voor 15 september 2016
• • Volumekorting: 2 €/m² korting bij standen vanaf 50m²
• Stroomaansluiting: 50 € per stopcontact 220V,
    verzwaring kan op aanvraag
• Standenbouw Pipe & Drape incl. tapijt, montage &
    demontage: 22 €/m²
• Standenbouw Trussing incl. tapijt, montage & 
    demontage: 39 €/m²
• • Enkel tapijt: 9,50 €/m² incl. plaatsing en weghalen

Andere onderdelen zeker mogelijk, zie inschrijvings- 
formulier. **

DEELNAMEPRIJZEN*

(*) Alle prijzen zijn exclusief BTW.
(**) Exposantenbadges, wateraansluiting, extra vrijkaarten, ... (prijzen 
conform het inschrijvingsformulier).



LET OP: standenbouw is verplicht omwille van 
de uitstraling van de beurs!
Een mooie en toegankelijke beursstand draag immers bij 
tot extra verkoop en wordt zo een meerwaarde voor u als 
exposant en ook voor de bezoekers en de beurs.

Enkele voorbeeldstanden met hun prijzen (rekening 
houdend met vroegboekkorting):

• Basisstand 12m² naakte ruimte (incl. stroompunt):  
    635,00 €
• Basisstand 12m² met standenbouw ‘pipe and drape’, 
    tapijt en stroompunt: 899,00 €
• Basisstand 21m² naakte ruimte (incl. stroompunt): 
    950,00 €    950,00 €
• Basisstand 21m² met standenbouw, ‘pipe and drape’, 
    tapijt en stroompunt: 1.412,00 €
• Basisstand van 50m² naakte ruimte: 1.865,00 €
• Feelgood Market stand: 8m² met standenbouw, tapijt
    en stroompunt: 650,00 € *

(*) Alleen bij goedkeuring door organisatie!
    Prijzen exclusief BT    Prijzen exclusief BTW.

VOORBEELDPRIJZEN



• Wenst U een demonstratie te geven, een product- 
voorstelling te doen of iets anders, contacteer ons 
even, we bekijken dit samen met U! Op die manier kan U 
meer visibiliteit creëren voor uw zaak. Bij product- 
lanceringen kunnen we dit extra promoten via een aantal 
kanalen.
•• Speciaal tarief voor kleine verkoopsstanden op de 
Feelgood Market, standen van 4m x 2m incl. standen- 
bouw, verlichting en stroomaansluiting tegen speciale 
condities! Zo kan ook de kleinere handelaar met een 
interessant product deelnemen.  (Aanvragen via mail, 
beslissing in samenspraak met de organsatie!)
    De Feelgood Market is een apart gedeelte binnen de 
beurs. 

De geplande promotie voor Feelgood Expo is divers en 
beslaat alle gangbare media.
Zo worden er meer dan 180.000 yers met kortingsbon 
verspreid en ook grote baanpanelen in de regio zullen niet 
ontbreken. We adverteren in tal van magazines, kranten en 
regionale bladen en zullen te horen zijn op zowel regionale 
als nationale radiozenders.
OnlineOnline vertegenwoordiging gebeurt in de vorm van een 
eigen Facebookpagina alsook advertenties via diverse 
websites en een uitgebreide mailingcampagne.

Er is een totaalbudget van meer dan 65.000 euro aan 
mediawaarde voorzien.

PROMOTIE

EXTRA’S!!!



De organisatie van deze beurs in is handen van Expono 
Fairs & Events, dat erkend is door Febelux, de 
federatie van de Belgische en Luxemburgse beurs- 
organisatoren, wat de kwaliteit garandeert. Zaak- 
voerder Wim Put is meteen ook het aanspreekpunt 
voor elke exposant en hecht, samen met zijn team, 
heel veel belang aan klantvriendelijkheid.

ExponoExpono Fairs & Events organiseerde al meer dan 45 
beurzen waaronder meer dan 30 edities van De Kleding 
Outlet Beurs. Op zondag 27 november vindt op dezelfde 
site trouwens ook de Kleding Outlet Beurs plaats, waardoor 
er al heel wat mensen op de site zullen zijn. Een combinatie 
van beurzen leidt altijd tot mooie resultaten.
EenEen combinatie van de Kleding Outlet Beurs en het Stoffen- 
spektakel was in 2015 bijvoorbeeld goed voor maar liefst 
6.000 bezoekers in Mechelen.

Wat zeggen anderen over de organisatie van de 
Kleding Outlet Beurs:
• Griet Loncke (Senior Accountmanager Kotrijk Xpo): 
      "Wim is een ervaren, gedreven  en correcte organisator 
met oog voor detail en een onberispelijke voorbereiding. 
Het is een plezier om met hem en zijn team een beurs 
neer te zetten!"
• Valéry De Clercq (Exposant Kleding Outlet Beurs, 
Beltramifashion):
       “De return van de beuzen is altijd zeer goed, dit ook door 
de goede voorbereiding en correcte en volledige 
communicatie.”
• Nathalie Papin (Exposant Kleding Outlet Beurs, Bijou): 
“Perfect georganiseerde beurzen met de nodige 
ZICHTBARE reclame, zeker met de service die je erbij 
krijgt.”

ORGANISATIE



Nekkerhal Mechelen
Plattebeekstraat 1
2800 Mechelen

Centraal gelegen met zeer korte afstand tot diverse grote 
steden; enkele voorbeelden van afstanden met de wagen:
• Antwerpen:  < 30 minuten
•• Brussel: < 30 minuten
• Leuven: < 40 minuten

De Nekkerhal is zeer goed bereikbaar zowel met de wagen 
als met het openbaar vervoer.
Aan de hal zijn meer dan 3.000 parkeerplaatsen voorzien. 
Het NMBS-station is op 10 minuten stappen.

LOCATIE

Onze contactinformatie:

Expono Fairs & Events
We.Wi.-Creations Comm. V.

Wim Put (zaakvoerder)
Beringenbaan 76  •  B-3290 Schaffen

wim@feelgoodexpo.be  •  +32 (0)496/36 15 51


