




WAT IS DE VOV-BEURS?
De VOV-Beurs is dé beurs voor iedereen die zich beweegt in het L&D-vak.
Vandaag staan we klaar om de 20e editie te organiseren en het belooft 
een waar succes te worden! Met een bijzonder jaar achter de rug bouwen 
we aan een langverwachte “live” beleving waar Leren en Ontwikkelen 
centraal staat in zowel interessante presentaties als workshops en boeiende 
netwerkmomenten.

We organiseren niet alleen een fysieke beurs, maar ook een driedaags online 
event met presentaties gegeven door (inter)nationale L&D-professionals.

Waardevolle ontmoetingen, netwerking en bijzondere inzichten in een  
informele sfeer… daar gaan we voor!



WAAROM DEELNEMEN 
AAN DE BEURS?

Voor deze editie en omdat VOV 50 jaar bestaat, willen we vooruit kijken. Daarom hebben we 
gekozen voor het thema "The future of L&D". Wil jij ook deel uitmaken van de toekomst van L&D? 
Wees er dan bij en toon aan onze bezoekers wat jouw visie op L&D is, want samen maken we de 

toekomst.

Er zijn vele voordelen aan onze beurs die je niet wil missen:

• Geef een nieuwe 1-1 boost aan je business na de moeilijke Corona-periode.

• Toon jouw product of dienst en deel je kennis en ervaring met de bezoekers.

• Bouw je netwerk verder uit met nieuwe klanten en concullega’s. 

• Verruim je kennis van de L&D-evoluties binnen de markt.



HOE RENDEMENT HALEN 
UIT JE BEURSDEELNAME?
Deelnemen aan een beurs vraagt voorbereiding, tijd en geld. Het is dus logisch dat het ook 
resultaat opbrengt. Met ons team werken we tal van extra’s uit om de bezoekers naar je stand 
te trekken zodat je een maximaal rendement uit je deelname haalt.

Themaroutes
De bezoekers kunnen themaroutes volgen die zij interessant vinden. 
       Zo ontvang jij kwalitatieve bezoekers op je stand.

Conversation starter
Deze online tool wordt door bezoekers gebruikt om op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen.  
Als standhouder kan je daarop ingaan. 
       Zo nodig jij via deze tool bezoekers op je stand uit voor een gesprek.

Themagerichte rondleidingen
Op bepaalde tijdstippen organiseren wij een themagerichte rondleiding langs een aantal standhouders  
die zich kort presenteren. 
       Zo trek jij nog meer de aandacht van bezoekers die naar jou op zoek zijn.

Efficiënte beursopstelling 
De netwerk- en zitzones bevinden zich tussen de standen en zorgen voor een goede bezoekerscirculatie.
       Zo blijven de bezoekers voornamelijk in jouw buurt.



DE BEURS IN CIJFERS

1 top-keynote om de dag officieel te openen

± 1500 bezoekers

6 Learning Lunch Tables

45 live presentatiesessies
(20 min)

20 live workshops
(60 min)

150 standruimtes

Communicatie naar ± 14.000 professionals 
(Via e-mail en Social Media kanalen)

Writers Ville

12 online workshops

Experience Ville 



HOE DEELNEMEN AAN DE BEURS?
Je inschrijven en deelnemen aan de VOV-Beurs is HEEL EENVOUDIG:

Stel jezelf  
de vraag:

Hoe wil ik mijn bedrijf 
in de kijker zetten en 
welke boodschap(pen) 
wil ik brengen?

Kies één van de 
aangeboden formules 
op www.vovbeurs.be:

De beurs biedt 
5 formules aan, elk met 
een stand 
(zie volgende slide)
Er is ook de Writers 
Ville voor uitgeverijen 
en de Experience Ville 
voor bedrijven die 
een activiteit willen 
aanbieden.

Registreer je en… 
klaar is kees 
(of toch bijna)

Wij zorgen voor bijna 
alles: een kant-en-
klare stand, gratis 
drank en eten, 
advies, promotie 
en veel meer!

1 2 3

ALS VOV-LID KRIJG JE 10% KORTING OP JE BEURSPAKKET!
Nog geen lid maar wel interesse? Stuur een mail naar info@vov.be of word online lid.

Op de volgende slide vind je een indicatie van de mogelijkheden en de prijzen.
VOV lerend netwerk behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen, aanvullingen en correcties.



WELKE FORMULE VERKIES JE?
Kies één van de mogelijkheden (prijzen zijn excl. 21% BTW) en registreer je via www.vovbeurs.be

RESERVEER  
EEN STAND

€ 1.500 

Afmetingen:   
3m/b  x 2m/d

Inbegrepen:
 - Naambordje
 - Tafel en twee stoelen
 - Blanco achterwand
 - Elektrische aansluiting  

en open wifi
 - Toegang voor vier 

medewerkers 

RESERVEER  
EEN STAND +  
PRESENTATIE  
(20 MIN) 
€ 1.850 

Afmetingen:   
3m/b  x 2m/d

Inbegrepen:
 - Naambordje
 - Tafel en twee stoelen
 - Blanco achterwand
 - Elektrische aansluiting en 

open wifi
 - Toegang voor vier 

medewerkers 

 - Je live presentatie vindt plaats 
op de beursvloer voor 40 
personen. 

 - Focus ligt op 
wetenschappelijke inzichten 
en werkbare cases.

RESERVEER  
EEN STAND +  
ONLINE WORKSHOP 
(45 MIN)
€ 2.200  

Afmetingen:   
3m/b  x 2m/d

Inbegrepen:
 - Naambordje
 - Tafel en twee stoelen
 - Blanco achterwand
 - Elektrische aansluiting en 

open wifi
 - Toegang voor vier 

medewerkers
 - Deelnemerslijst 

 - Je online presentatie vindt 
plaats via Zoom voor 100 
personen. 

 - Focus ligt op praktische tips, 
tricks & content. 

Beschikbaarheid: 45 sessies Beschikbaarheid: 12 sessies

Wil je meer informatie over Writers Ville of Experience Ville?
Contacteer ons via vovbeurs@vov.be!

RESERVEER  
EEN STAND +  
LIVE WORKSHOP  
(60 MIN)
€ 2.600

Afmetingen:   
3m/b  x 2m/d

Inbegrepen:
 - Naambordje
 - Tafel en twee stoelen
 - Blanco achterwand
 - Elektrische aansluiting en 

open wifi
 - Toegang voor vier 

medewerkers
 - Deelnemerslijst 

 - Je workshop vindt plaats op de 
beursvloer voor 70 personen. 

 - Focus ligt op praktische tips 
en tricks, op content. 

Beschikbaarheid: 20 sessies

RESERVEER  
EEN STAND + 
LEARNING LUNCH 
TABLES (90 MIN)
€ 2.600 

Afmetingen:   
3m/b  x 2m/d

Inbegrepen:
 - Naambordje
 - Tafel en twee stoelen
 - Blanco achterwand
 - Elektrische aansluiting en 

open wifi
 - Toegang voor vier 

medewerkers
 - Deelnemerslijst 

 - Je Learning Lunch Table vindt 
plaats in de VIP-ruimte, tafels 
voor max. 12 personen.  

 - Heerlijke & verzorgde lunch 
waar je waardevolle contacten 
kan leggen.

Beschikbaarheid: 6 tafels

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT



WIL JE DEELNEMEN ALS SPONSOR?

 
HOOFDSPONSOR
€ 10.000  (excl. 21% BTW) 

Als hoofdsponsor krijg je:
 -  40% korting op de reservatie van je beurspakket. Je kan zelf je 

beurspakket samenstellen zodat het optimaal aansluit bij je verwachtingen. 
Deze korting is cumuleerbaar met de VOV-ledenkorting van 10%. 
Deze kortingen zijn van toepassing op de pakketten, niet op de extra 
sponsorformules. 

 -  Premium locatie van je standruimte op de beursvloer.
 -  Je ontvangt na de beurs de database met contactgegevens van de bezoekers 

die daarvoor toestemming gaven bij inschrijving.
 -  Topvisibiliteit: vermelding als hoofdsponsor in alle externe communicaties.

Bereik: +14.000 HR + L&D-Professionals
 - Teasers
 - Digitale folders
 - Nieuwsbrieven
 - Advertenties in HR-, business- en mainstreammedia
 - De beurswebsite www.vovbeurs.be 

- Beknopt bedrijfsprofiel met logo inclusief link naar eigen website  
   gedurende 2 jaar

 - Vermelding op plasmascherm aan de ingang van de beurs
 -  Gratis advertentie in beurscatalogus van een volledige pagina
 -  De exclusieve mogelijkheid om je organisatie en aanwezigheid op de beurs 

voor te stellen via een dedicated partnermail naar alle VOV-leden en meer 
dan 6.000 HR- en L&D-Professionals

SPONSOR
€ 6.500  (excl. 21% BTW)

Als sponsor krijg je:
 - 20% korting op de reservatie van je beurspakket. Je kan zelf je 

beurspakket samenstellen zodat het optimaal aansluit op je verwachtingen. 
Deze korting is cumuleerbaar met de VOV-ledenkorting van 10%.  Deze 
kortingen zijn van toepassing op de beurspakketten, niet op de extra 
sponsorformules.

 - Voorkeursplaats van je standruimte op de beursvloer.
 - Visibiliteit: door de vermelding als sponsor in alle externe communicatie.

Bereik:  +14.000 HR + L&D-Professionals
 - Teasers
 -  Digitale folders
 -  Nieuwsbrieven
 -  Advertenties in HR-, business- en mainstreammedia
 -  De beurswebsite www.vovbeurs.be 

- Beknopt bedrijfsprofiel met logo inclusief link naar eigen website  
   gedurende 2 jaar 
- Een leaderboard op alle pagina’s van de beurswebsite

 -  Vermelding op plasmascherm aan de ingang van de beurs
 -  Gratis advertentie in beurscatalogus van een volledige pagina 

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT
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Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

MAG HET WAT MEER ZIJN 
OP JE STAND?
Een extra stand (Incl. materiaal)  € 1500

Een hoekstand  + € 275

Een kopstand  + € 550

Extra materiaal op je stand(en):  

 - Extra kruk   € 16 /stuk

 - Hoge tafel  € 70 /stuk

 - Plant  € 37 / stuk

 - Wandspotjes  € 16 / stuk

 - Vitrinekast   € 180 / stuk

 - Folderrek  € 75 / stuk

 - Extra stroompunt  € 60

Duurzaam reboard (karton) full colour print (# formaten)  Prijs op aanvraag

Dedicated wifi met aparte login   € 270

Vaste netwerkverbinding met aparte login  € 315



Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Extra visibiliteit:  

Een advertentie in de gedrukte beurscatalogus  ¼ pagina € 275

Een advertentie in de gedrukte beurscatalogus  ½  pagina € 550

Een advertentie in de gedrukte beurscatalogus  1 pagina € 1100

Een leaderboard op www.vovbeurs.be    € 300/mnd (vanaf 3 maanden = 20% korting) 

Beursdraagtas  € 2500

Flyer in beurstas  € 950

Goodie in beurstas  € 950

 

Sponsoring netwerkreceptie:   € 3500

 - Displays op de hoge tafels tijdens de afsluitende netwerkborrel 

 - Plaatsen van roll-ups  

  - Vermelding logo in catalogus en naam van je organisatie in aankondigingen via social media   

   en op de website   
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MAG HET WAT MEER ZIJN
TIJDENS DE BEURS?



WIJ STAAN VOOR JOU KLAAR!

WIL JE EEN PAKKET OP MAAT?  
PERSOONLIJK ADVIES?
OF HEB JE NOG VRAGEN?

Margot Delleman Vinciane Corstiaens Suzy Kiss 
Directeur Coördinator VOV-BEURS   Medewerker Administratie 
  & Events

Bel ons       03 454 59 70
Mail ons     vovbeurs@vov.be


