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KvK Nummer:  20129682 

  
Beste importeur, 
 
Van harte welkom als importeur op de allereerste editie van de Leaseauto Testdag. Het evenement 
vindt plaats op 20 september 2018 bij Autotron in Rosmalen. Hierbij presenteren wij het 
importeurshandboek met alle nodige informatie voor een optimale deelname, zodat we de dag met 
elkaar tot een succes kunnen maken.  
 
Mocht u na het lezen van dit handboek nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
beursorganisatie. 
 

 
Beursorganisatie 
Frédérique van den Boomen - Project Manager 
T +31 (0) 76 206 3205 
M +31 (0) 6 2059 2354 
E frederique.van.den.boomen@promedia.nl 
 
 
 

DATUM 20 september 2018 

LOCATIE Autotron 
Graafsebaan 133 
5248 NL Rosmalen  

AANLEVEREN AUTO’S 19 september van 10:00 tot 16:00 

OPHALEN AUTO’S 20 september van 17:30 tot 19:30 

OPENINGSTIJDEN BEZOEKERS 20 september van 10:00 tot 17:30 
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1. Algemene stand informatie 
 
1.1 STANDRUIMTE 
De plek buiten op het evenementen terrein waar de pagodetent geplaatst is en waar de 
auto’s geparkeerd kunnen worden, wordt in het handboek aangeduid met standruimte. 
De afmetingen van de pagodetent zijn: 5 x 5 meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De standruimte moet donderdag 20 september 2018 uiterlijk om 08:00 uur klaar zijn. 
 
1.2 AANLEVEREN VAN DE AUTO’S 
De auto’s kunnen op woensdag 19 september aangeleverd worden. De chauffeur dient bij 
aankomst contact op te nemen met Frédérique van den Boomen.  
 
1.3 VOORWAARDEN STANDPRESENTATIE 
Op de standruimte mogen beachvlaggen en/of andere reclame uitingen geplaatst worden.  
 
LET OP!  
Het terrein is verhard dus alle vlaggen zullen door middel van grondplaten of verzwaarde voeten 
moeten worden geplaatst. 
 
De testauto's dienen in een hoek van 45 graden achteruit ingeparkeerd te worden.  
De statische auto wordt op de vloer van de pagodetent geplaatst. 
 
Alle presentaties dienen binnen de eigen standruimte te staan. Het is niet toegestaan om 
producten en/of reclame- uitingen buiten de vastgestelde standruimte te exposeren. Het is 
niet toegestaan, buiten de eigen stand, in en rondom het evenemententerrein en het 
Autotron Rosmalen promotiemateriaal uit te reiken of op andere wijze reclame te maken, 
dan wel aandacht voor het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of andere producten te trekken, mits 
uitdrukkelijk anders is afgesproken met de beursorganisatie.  
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1.4 MEUBILAIR 
In het deelnamepakket is een meubilairpakket - statafel(s) met krukken in kleur wit - 
inbegrepen. Dit meubilair wordt ingehuurd door de beursorganisatie. Voor aanvullend 
meubilair of andere meubelkeuze, neem contact op met de beursorganisatie. 
 
Standpakket:  
 

Bronze  Silver Gold  

statafel + 2 krukken 2 x statafel met 4 krukken 2 x statafel met 4 krukken 

 
1.5 TAPIJT 
De stelvloer van de pagodetent wordt voorzien van naaldvilt tapijt. Het tapijt is in diverse 
kleuren verkrijgbaar en kunt u vinden op de importeurs portal onder ‘stalenkaart’.  
Geef per e-mail aan welke kleur u wenst: frederique.van.den.boomen@promedia.nl.  
 
1.6 STANDMEDEWERKERS EN CATERING 
Inbegrepen bij het deelnamepakket zitten 5 x standhoudersbadges. Tevens zit catering  
(lunch, + netwerkborrel) voor standbemanning in het deelnamepakket inbegrepen. Mocht u 
meer badges willen, dan kunt u deze aanvragen  bij de beursorganisatie tegen een 
cateringvergoeding.  
 
1.7 ELEKTRA 
Er is géén elektranetwerk aanwezig op het evenemententerrein. Voor meer informatie, neem 
contact op met de beursorganisatie. 
 
1.8 REGISTRATIE STANDBEMANNING 
Uw standbemanning dient zo snel mogelijk te worden geregistreerd via: 
https://www.leaseautotestdag.nl/registratie/exposanten/  
 
1.9 AFFILIATE LINK 
Vanuit de beursorganisatie ontvangt u een affiliate link per e-mail. Dit is een persoonlijke 
uitnodigingslink, die u vervolgens kunt sturen naar uw relaties. Op de importeursportal kunt u 
een persoonlijke uitnodiging terugvinden met tips & tricks. U ontvangt de affiliate link zo snel 
mogelijk na opening van de registratie.  
 
1.10 PLATTEGROND EN STANDRUIMTE 
Bij het indelen van het evenemententerrein wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
uw individuele wensen. Op de plattegrond is aangegeven welke plek voor welk bedrijf is.  
Op de importeurs portal vindt u ten alle tijden de voorlopige plattegrond.  
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1.11 OVERIGE MATERIALEN 
Wanneer u materialen op locatie wilt laten afleveren, neem dan van tevoren contact op met 
de organisatie voor de mogelijkheden. Laden en lossen kan niet tijdens het evenement. 
 
1.12 ROUTE EN PARKEREN 
Voor de route en parkeren zie de routebeschrijving. 
 
1.13 ROUTING 
De route voor het op- en afrijden van het evenemententerrein wordt duidelijk aangegeven 
d.m.v. signing. Mocht u vragen hebben, neem contact op met de beursorganisatie.  
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2. Testritten 
 
2.1 REGISTRATIE BEZOEKERS 
Iedere bezoeker vult online een deelnemersverklaring in met daarop alle NAW gegevens en 
het rijbewijsnummer. Bij binnenkomst worden deze gegevens en het rijbewijs gecontroleerd. 
 
2.2 HOSTESS BEURSORGANISATIE 
Bij elk automerk staat een hostess van de beursorganisatie. Deze hostess zorgt voor het 
bijhouden van de testritten administratie en voor de beoordelingsformulieren.  
 
2.3 EIGEN RISICO 
Gedurende de Leaseauto Testdag biedt u bezoekers de kans om een proefrit te maken in 
een van de meegebrachte modellen. Om ongemakken te voorkomen zorgen wij voor een 
hostess die elke proefrit registreert. Zo weten wij exact wie er wanneer in welke auto rijdt.  
 
Nu kan er ook sprake zijn van een schade tijdens de proefrit. Uitgaande van een minimale 
kans op een dergelijke gebeurtenis hanteren wij wel gedurende de dag een eigen risico van 
€250 voor de bestuurder. Een eventueel bedrag aan schade, buiten de €250 eigen risico, zal 
voor de importeur zelf zijn.  
 
2.4 TESTRITTEN ADMINISTRATIE 
De testritten administratie gebeurt door middel van het gebruik van tablets. Bij iedere testrit 
wordt de sleutel van de auto gescand en wordt er een hoofdbestuurder ingescand. Alle 
bijrijders worden vervolgens ook ingescand zodat bekend is welke personen er op welk 
moment in de auto zitten. Bij terugkomst wordt de sleutel weer gescand en wordt de testrit 
automatisch beëindigd. De auto kan meteen weer ingescand worden voor een nieuwe testrit. 
 
2.5 LEAD RAPPORTAGE 
De lead rapportage bestaat uit de contactgegevens van alle bij uw merk ingescande 
bezoekers, in welke auto ze hebben gereden en hoe de auto door deze persoon beoordeeld 
is. De lead rapportage wordt u enkele dagen na de Leaseauto Testdag per e-mail 
toegestuurd.  
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3. Publiciteit 
 
3.1 WEBSITE 
Op www.leaseautotestdag.nl publiceren wij al het beursnieuws, reacties, video's en een 
fotoverslag. Alle artikelen, video’s etc zullen beschikbaar blijven op de website.  
 
3.2 BEURSCATALOGUS 
Elke importeur krijgt een vermelding in de beurscatalogus en op de website van Leaseauto 
Testdag. Via de importeurs portal kunt u uw: 
- NAW-gegevens  
- automodellen  
- de vanafprijs van het model aanleveren.  
 
Het is mogelijk om extra ruimte in de beurscatalogus af te nemen voor een advertentie via 
de organisatie. Neem hiervoor contact op met de beursorganisatie.  
Het aanleveren van bedrijfsinformatie en advertentiemateriaal voor de beurscatalogus dient 
u zo snel mogelijk aan te leveren per e-mail.  
 
3.3 BEELDMATERIAAL  
Al het beeldmateriaal (zoals bijv. het bedrijfslogo) moet in .EPS / .AI worden aangeleverd 
met een resolutie van minimaal 300 dpi kunt u sturen per e-mail naar: 
frederique.van.den.boomen@promedia.nl  
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4. Algemeen 
 
4.1 POETSSERVICE 
Er is géén poetsservice aanwezig. Mocht u uw eigen poetsservice meebrengen, dan kunnen 
zij de sleutels afhalen bij Frédérique van den Boomen. 
 
4.3 CHECKLIST IMPORTEURSHANDBOEK 

● Controleer de grootte van uw pakket 
● Zorg voor bedrijfsbrochures, visitekaartjes, kleine presentjes om uit te delen op de 

beurs 
● Gebruik de hashtag #LeasautoTestdag op uw social media kanalen.  
● Zorg voor een goede decoratie van uw stand. 

 
4.4 DEADLINES 
 

Activiteit: Deadlines: 

1). Online formulier aanleveren bedrijfsinformatie 
(via de importeurs portal) 

zo snel mogelijk  

2). Uw tapijtkleur doorgeven 
Graag per e-mail: frederique.van.den.boomen@promedia.nl 

zo snel mogelijk  

3. Bedrijfslogo aanleveren (.EPS / .AI-bestand) 
Graag per e-mail: frederique.van.den.boomen@promedia.nl 

zo snel mogelijk  

4). Aanleveren advertentie beurscatalogus  
(indien van toepassing: een PDF-bestand graag per e-mail: 
frederique.van.den.boomen@promedia.nl 

zo snel mogelijk 

5). Aanleveren kentekens & informatie importeurs 
(via de importeurs portal) 

zo snel mogelijk  

6). Registreren standbemanning  
(via de importeurs portal) 

zo snel mogelijk  
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5. Importeurs portal 
 
Er is een importeurs portal voor u aangemaakt, waar u alle informatie kunt vinden, zoals:  
 

- Handboek 
- Formulieren voor het aanleveren van bedrijfsinformatie 
- Tapijtkleur 
- Registratie standbemanning 
- Media 
- Publiciteit 
- Voorlopige plattegrond 
- Deadlines 
- Beursorganisatie  

 
6. Contactgegevens beursorganisatie 

 
Algemene vragen: 
Frédérique van den Boomen - Project Manager  
+31 (0) 76 206 3205 
+31 (0) 6 2059 2354 
frederique.van.den.boomen@promedia.nl 
 

 
 
Exposeren en sponsoring: 
Niels Singeling - Sr. Sales Manager 
+31 (0) 76 303 0377 
+31 (0) 6 1098 9895 
niels.singeling@promedia.nl  
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