
Taets Art & Eventpark
Joris Bots: “Taets was afgelopen jaar 
host van grote nationale en internati-
onale events. Er is flink geïnvesteerd 
in de diverse panden en terreinen. Zo 
is er een gloednieuwe airco instal-
latie gebouwd, het parkeerterrein 
is vergroot, de tuin is opgeknapt 
en de glazen walkway is verlengd. 
Deze industriële locatie is schitte-
rend en uniek en bovendien goed 
bereikbaar, prachtig gelegen aan het 
Noordzeekanaal en voorzien van 
gratis parkeerplaatsen.” 

290 exposanten
EvenementContact groeit nog 
steeds en de verwachting is dat 
de komende editie maar liefst 290 
enthousiaste exposanten bezit nemen 
van 7000 m2 beursvloer. Door de 
indeling in ‘straten’ en ‘thema’s’ 
is het voor de bezoeker erg mak-
kelijk zich te oriënteren. Dit zijn: 
Zakelijke Bedrijfsevenementen, 
Festivals, Entertainment, Outdoor, 
Brancheverenigingen en Media, ZZP, 
Culinair, Mobiele Keukens en Expo. 
Arjen Lemstra: “We lopen voor op 
andere jaren. De plattegrond is bij-
voorbeeld al klaar met ditmaal een 
betere routing langs alle themavelden. 
Voordeel is de datum: die valt een 

maand eerder dan andere jaren. Uit 
enquêtes is namelijk gebleken dat de 
eventprofessional zich eerder in het 
jaar wil oriënteren.”
Zoals het er nu naar uitziet is 
EvenementContact 2015 voor het 
einde van het jaar uitverkocht, dus om 
teleurstellingen te voorkomen raadt de 
organisatie geïnteresseerde bedrijven 
aan om tijdig in te schrijven. 

Uitgebreid kennisprogramma
Na het succes van de afgelopen 
editie wordt er in 2015 in samenwer-
king met onder andere Master in 
Eventmanagement, CLC-VECTA, 
MPI en verschillende standhouders 
een inspirerend kennisprogramma 
georganiseerd. Deze sessies alleen 
al zijn de moeite waard om naar 
Zaandam af te reizen.

Samen Kansen Creëren
Dit is het thema van de beurs. Tijden 
veranderen en je moet samenwer-
ken om als bedrijf te overleven. 
BrancheContact stimuleert dit tijdens 
de beurs en biedt hier ook de nieuwste 
tools voor aan. We raden iedere event-
professional aan om 12 februari 2015 
in de agenda te blokken. 
Inschrijven via www.evenementcontact.nl
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Eventz Beurs

Op donderdag 12 februari 2015 vindt de 7de editie plaats van 
EvenementContact, dé dag voor de totale Evenementenbranche. 
Ook volgend jaar hebben de organisatoren Arjen en Joris gekozen 
voor Taets Art & Eventpark. 
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