MECC Exhibitor Services

Eén servicepunt voor
organisatoren en exposanten
die effectief bijdraagt aan het
succes van uw beurs!
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Vijf voordelen voor u als
organisator:
Volledige ontzorging!
Wij nemen alle tijdrovende werkzaamheden uit handen en bieden deze service kosteloos aan.
Dus geen onverwachte kosten achteraf, maar wél de zekerheid dat uw exposanten kunnen profiteren van ons volledige servicepakket.
Webshop in de huisstijl van uw evenement
Exposanten kunnen gemakkelijk en snel online gewenste producten en services bestellen
in een herkenbare webshop, in uw eigen huisstijl. Geen gedoe met het invullen en scannen
van formulieren. De bestellingen worden meteen verwerkt en bevestigd en men kan op ieder
gewenst moment een overzicht krijgen.
Volledig ingerichte meertalige backoffice
Ons Exhibitor Services team is altijd bereikbaar voor exposanten, voorafgaand, tijdens en ook
na de beurs. Zij kunnen bij ons terecht voor al hun vragen en advies, van kant-en-klare standbouw tot en met de catering tijdens de beurs, van het inhuren van hostessen tot en met het verzorgen van elektriciteitsaansluitingen. Ons professionele team van meertalige medewerkers is
specialist op het gebied van beurzen en weet precies wat uw exposant nodig heeft. Ook tijdens
de opbouw zijn wij aanwezig voor het assisteren van uw organisatieteam en exposanten.
One-stop-shopping
Exposanten kunnen op één plek terecht voor alles wat nodig is voor een succesvolle deelname
aan de beurs. Van standbouw tot parkeerkaarten, van elektriciteit tot meubilair. Alles op één
rekening met de garantie van een tijdige levering.
Proactieve en persoonlijke benadering van uw exposanten
Ons Exhibitor Services team zorgt ervoor dat al uw exposanten tijdig hun noodzakelijke voorzieningen geregeld hebben. Dit doen wij door het persoonlijk benaderen van iedere exposant. Zo
weet u zeker dat u tijdens de opbouw niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
Beyond Boundaries
Meer informatie?
EXHIBITOR SERVICES

3

mecc.nl/exhibitorservices

100% service voor uw
exposanten
MECC Exhibitor Services ontzorgt uw exposanten bij de voorbereidingen van uw beurs. Eén servicepunt voor u als organisatie en
uw exposanten. De afdeling Exhibitor Services van MECC Maastricht biedt uw exposanten een full-service pakket waarmee een
succesvolle en zorgeloze deelname aan de beurs wordt gegarandeerd.

Producten en diensten
online bestellen in de
webshop

Helpdesk voor persoonlijk
advies, ondersteuning of
bestellingen

Exhibitor Servicedesk tijdens
de opbouw, het evenement en
de afbouw
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Producten en services
Standbouw

Meubilair

Stand schoonmaak

Ophangpunten

Stand accessoires

Technische assistentie

Stand bewaking

Bloemstukken en planten

Audio visuele middelen

Parkeerkaarten/abonnementen

Elektriciteitsaansluiting

Catering

Wateraansluiting

Hostess Service

Internet en telefonie

Hotelreserveringen
Vervoersoplossingen
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Voor meer informatie en/of vragen, neem gerust contact met
ons op. Wij zijn u graag van dienst!

+31 (0)43 38 38 308

mecc.nl/exhibitorservices

es@mecc.nl

“Door de samenwerking met Exhibitor Services maakt het congres een professionaliseringsslag richting onze exposanten. De lijnen zijn erg kort. Wij
werken al jarenlang erg prettig samen.”
Congress Company – Organiser – NvVP

Het team van Exhibitor Services was zeer servicegericht, snel en correct.
Tevens altijd goed bereikbaar voor organisatie en exposanten. Kortom een
waardevolle bijdrage aan het professionaliseren van het event.
Kenes International Congress Organizer - FEMS

“De samenwerking met MECC Exhibitor Services heeft ons veel werk uit
handen genomen en bood extra service aan deelnemers en exposanten. De
samenwerking hebben wij als prettig en professioneel ervaren.”
Conference Director IALS

Team Exhibitor Services

ESTHER LEMMENS
Event Operations Manager

KAYLEIGH HEEREGRAVE
Coördinator Exhibitor Services,
Hotel Services & Front Office
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