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In deze brochure vertellen wĳ u alles over de beursmogelĳkheden. Laat u inspireren en reserveer 
een plaats op de beurs. Het is zeker de moeite waard om uw bedrĳf, organisatie of gemeente op 

GeoBuzz te presenteren.



RESERVEREN IS EENVOUDIG

Ga naar www.geobuzz.nl/beursplaats-informatie 
en volg simpelweg het stappenplan.

Met enkele stappen kunt u een mooie beursplaats 
uitzoeken en direct reserveren. Bestel ook meteen 
een passend beurspakket, inclusief gunstig 
geprĳsde toegangskaarten voor uw personeel of 
relaties.

U ONTMOET:

WWW.GEOBUZZ.NL

Ministand 

Praattafel

Stand op maat

Professionals voor inwinning, verwerking 
en onderzoek van geo-informatie;
Gebruikers van geo-informatie;
GIS-deskundigen.

PLUS  |  

AANTREKKELĲK PROGRAMMA

Het programma is attractief, informatief en interactief. 
Het is niet alleen interessant voor geo-professionals, 
maar zeker ook voor gebruikers van geo-informatie. 
In het programma is aandacht voor de vraag naar en 
het aanbod van geo-informatie. Programma-
informatie staat op www.geobuzz.nl/programma.

Presenteer op GeoBuzz uw bedrĳf, 
onderwĳsinstelling of organisatie aan de 
meer dan 2.000 aanwezigen.  Kies voor:

• Een standplaats (3 x 4 meter);
• Een ministand, inclusief standbouw; 
• Een praattafel.

Ook overheden, kennisinstituten en Start-
Ups kunnen gebruik maken van de 
beursmogelĳkheden. 

Doordat GeoBusiness 
Nederland mede initiatief-
nemer is van GeoBuzz 
krĳgen leden 15% korting 
op een beursplaats en een 
beurspakket naar keuze.

GeoBusiness Nederland is 
het netwerk van bedrĳven 
die actief zĳn op het gebied 
van geo-informatie en 
-technologie. Als u nu lid 
wordt, profiteert u meteen 
van de korting. Zie 
www.geobusiness.nl/lid-
worden.

BEURSMOGELĲKHEDEN
15% KORTING VOOR

LEDEN VAN GEO-
BUSINESS NEDERLAND 

Kom in contact met 
deelnemers uit het bedrĳfs-
leven en de overheid. Laat 
zien wat uw studenten 
kunnen betekenen voor de 
arbeidsmarkt en ontdek 
nieuwe stageplaatsen.

Voor onderwĳsinstellingen 
bieden wĳ een aantrekkelĳke 
korting van 30% op een 
beursplaats en een beurs-
pakket naar keuze. Met uw 
reservering maakt u 
bovendien deelname van 
studenten tegen een zeer 
laag tarief mogelĳk. Win-win 
dus.

30% KORTING VOOR
ONDERWĲS-

INSTELLINGEN

GeoBuzz biedt Start-Ups de 
mogelĳkheid om zich op de 
beurs te laten zien. Wĳ 
geven namelĳk een korting  
van 50% op een beursplaats 
en een beurspakket naar 
keuze. Maak gebruik van 
deze aantrekkelĳke korting 
en presenteer uw nieuwe 
product of dienst.

Bovendien is er de mogelĳk-
heid om uw Start-Up te 
presenteren in het 
Arbeidsmarkt en Start-Up 
Theater.

50% KORTING VOOR
START-UPS• 

• 
• 

WERKZAAM BĲ:
Overheden;
Bedrĳfsleven;
Kennisorganisaties en onderwĳsinstellingen.

• 
• 
• 

Overheden (gemeenten, waterschappen, provincies, rĳk) die gebruik willen maken van de 
Overheidswand ontvangen een aanbieding op maat. Deze is gebaseerd op het aantal gewenste 

meters wand en wel of geen organisatiedeelname voor het eigen personeel. 

Standplaats
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GEOBUZZ BRUIZZT
GeoBuzz biedt veel meer aan de exposanten dan in 
deze brochure staat. Ga daarvoor naar 
www.geobuzz.nl/beurs. Wĳ organiseren een 
prikkelend programma. In combinatie met de beurs is 
dit absoluut een bezoek waard.

Kortom, GeoBuzz is de plek om te netwerken met 
vakgenoten en uw business te versnellen.
Daar wilt u toch bĳ zĳn als exposant?

Raadpleeg de website en volg GeoBuzz op Facebook en Twitter om op de hoogte te blĳven van 
alle ontwikkelingen in de aanloop naar GeoBuzz 2017.

JOB-POINT: VOOR VACATURES 
EN STAGEPLAATSEN

Het Job-Point biedt mogelĳkheden voor 
zowel werkgevers als werkzoekenden om zich 
te presenteren. In ‘real life’ of door een 
videoboodschap op te nemen in onze 
speciaal daartoe ingerichte VLOG-studio, 
waarbĳ wĳ u uiteraard ondersteunen.

Op het Job-Point staat een praattafel, evenals 
een touchscreen met toegang tot Geoplaza 
van de Stichting Arbeidsmarkt Geo-
informatie. Dit is het digitale ontmoetings-
punt voor geo-studenten en geo-werkgevers.

OVERHEIDSWAND EN
SMART CITY THEATER

Deel als gemeente, waterschap, provincie of 
rĳksdienst uw kennis en ervaring met de 
overige deelnemers. En kom bovendien in 
contact met belangstellenden.

Waar bent u trots op? Welk project zet u in 
de schĳnwerpers?
Op de Overheidswand kunt u innovatieve 
projecten in uw gebied laten zien. Presente-
ren in het Smart City Theater is een extra kans. 
De wand staat voor u klaar; reserveer nu 
alvast een aantal meters.  Wellicht samen met 
een organisatiedeelname. Vraag een maat-
werk aanbieding aan via info@geobuzz.nl.

INWIN THEATER

Wilt u traditionele en/of innovatieve 
technieken voor de inwinning van informatie 
presenteren? Dat kan kosteloos in het Inwin 
Theater, een extra dienst aan exposanten.

Reserveer presentatietĳd via de website of 
info@geobuzz.nl.

PITCH THEATER

Het Pitch Theater biedt exclusief voor 
exposanten de mogelĳkheid voor een korte 
presentatie van 20 minuten. Vertel over uw 
bedrĳf, dienst of product aan de overige 
GeoBuzz bezoekers. U bent geheel vrĳ om 
zelf de inhoud van uw presentatie te bepalen. 
Meld u aan via de GeoBuzz website of 
info@geobuzz.nl.


