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Taxi Expo 2016 
 

Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2016 organiseert TaxiPro.nl haar 

jaarlijkse branche event Taxi Expo 2016. Taxi Expo 2016 is een actieve 

netwerkdag voor taxi-ondernemers en opdrachtgevers van contractvervoer 

met zowel een vakbeurs als een breed scala aan interessante workshops. Op 

de eerste dag van Taxi Expo 2016 vindt tevens de 5de editie van het Congres 

Contractvervoer plaats. 

 
2-Daagse 

Vanwege het succes van 2015 hebben we besloten van Taxi Expo weer een 2-daagse 

beurs te maken. De bezoeker heeft zo een extra dag om de beurs te bezoeken en u heeft 

meer tijd om bezoekers te spreken. Door autonome groei en door het aanbieden van de 

extra beursdag verwachten we dat Taxi Expo 2016 zal worden bezocht door 1.500 

bezoekers, voornamelijk taxi-ondernemers en zo’n 150 opdrachtgevers contractvervoer.  

 

Parallel aan BusVision 2016 

In 2016 zal Taxi Expo parallel plaats vinden aan BusVision 2016. Dit evenement richt zich 

op de touringcar- en OV-branche. Diverse taxibedrijven beschikken over touringcars en 

andersom zijn veel touringcar- en OV-bedrijven actief in het kleinschalige 

personenvervoer. Tevens groeien taxi en OV steeds meer naar elkaar toe. Het 

tegelijkertijd laten plaats vinden van beide beurzen leidt tot een functionele kruisbestuiving 

waar zowel bezoekers als exposanten van profiteren. Op BusVision 2016 verwachten we 

400 touringcarondernemers en bestuurders en medewerkers van OV-bedrijven. 

 

Het Congres Contactvervoer zal op woensdag 12 oktober 2016 plaats vinden en het 

Congres Busvervoer op donderdag 13 oktober 2016. 

Netwerkborrel & Feestavond 
 

Naast een interessante en leerzame dag, is Taxi Expo 2016 ook een leuk en gezellig 

samenzijn waarbij diverse mensen uit de taxisector elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is er 

op beide dagen een algemene netwerkborrel op de beursvloer. Op woensdagavond 

organiseren we een besloten feest voor taxi- en touringcarondernemers. 

http://taxipro.nl/
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Facts & Figures 
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Congres Contractvervoer 

 

De 5de editie van het Congres 

Contractvervoer is onderdeel van Taxi Expo 

2016. Het congres vindt in een aparte 

congreszaal in Expo Houten plaats en is 

alleen toegankelijk voor personen die een 

congreskaart hebben gekocht. Het congres 

richt zich op de top van de markt en er is 

plaats voor maximaal 250 personen. 

 

Het congres vindt dit jaar plenair plaats. 

Ook dit jaar is er weer veel ruimte voor 

onderling debat tussen de aanwezigen over 

hun ideeën om het huidige 

doelgroepenvervoer te verbeteren. 

 

Diverse topsprekers geven een presentatie 

over zaken die op dat moment spelen in het 

contractvervoer. 

Workshops 
 

Taxi Expo 2016 is hét kennis-event voor 

de taxisector. Op beide dagen worden 

diverse workshops georganiseerd die 

interessant zijn voor taxi-ondernemers met 

of zonder personeel. 

 

TaxiPro.nl organiseert onder eigen regie 

een aantal workshops die gratis toegan-

kelijk zijn voor alle bezoekers van Taxi 

Expo 2016. Deze publiekstrekkers worden 

verspreid over beide dagen gepland om de 

bezoekersduur te maximaliseren. 

 

Exposanten op de beurs krijgen ook de 

mogelijkheid om workshops te verzorgen 

in één van de workshopruimtes. 

Exposanten zijn vrij in de onderwerpkeuze. 

TaxiPro.nl kan advies geven over de 

inhoud en titel van de workshop om zo het 

succes te help vergroten. Het 

workshopprogramma zal zowel in de 

aanloop (www.taxipro.nl, www.taxi-expo.nl 

en nieuwsbrieven) als tijdens de beurs 

actief worden gepromoot. 

 

Bezoekers bepalen zelf hun eigen 

workshop programma. Door een 

gevarieerd aanbod is er voor ieder wat 

wils.  

http://www.taxipro.nl/
http://www.taxi-expo.nl/


 

5 
 

Promotie 
 

Taxi Expo 2016 wordt gepromoot onder de lezers van TaxiPro.nl. Alle ruim 10.500 

nieuwsbrief abonnees ontvangen meerdere malen een beursmailing met een uitnodiging 

om de beurs te komen bezoeken. Tevens wordt het evenement actief gepromoot onder de 

45.000 unieke maandelijkse bezoekers van TaxiPro.nl en via onze social media kanalen. 

Zodra standhouders zich registreren, worden zij meegenomen in de communicatie rondom 

het event. 

 

De beurswebsite www.taxi-expo.nl staat volledig in het teken van Taxi Expo 2016. Op 

deze website staat al het beursnieuws, staat een overzicht van deelnemende exposanten, 

staat het programma van congres en workshops, kunnen bezoekers aan zowel beurs als 

congres zich registreren en worden foto’s & video’s geplaatst. 

 

Registratie & toegangsprijs bezoekers 

Bezoekers van Taxi Expo 2016 kunnen zich registreren op www.taxi-expo.nl. Taxi Expo 

2016 is voor taxi-ondernemers en opdrachtgevers van contractvervoer gratis toegankelijk 

bij voorinschrijving. Toegang is inclusief lunch, consumpties en een netwerkborrel. 

Toeleveranciers die geen stand hebben en de beurs willen bezoeken betalen € 149,- per 

persoon. 

 

Voor het Congres Contractvervoer bedraagt de eigen bijdrage voor taxi-ondernemers en 

opdrachtgevers van contractvervoer € 149,-. KNV-leden ontvangen € 50,- korting. 

Toeleveranciers betalen € 299,-.  

http://taxipro.nl/
http://www.taxi-expo.nl/
http://www.taxi-expo.nl/
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Waarom deelnemen als exposant? 
 

1. Taxi Expo 2016 is dé jaarlijkse plek om innovaties en 
ontwikkelingen in de taxi-branche te presenteren. 

 

2. Taxi Expo 2016  is dé gelegenheid om uw onderneming en/of merk 
te profileren bij een gerichte zakelijke doelgroep. 

 

3. U treft 1.500 bezoekers, waarvan het merendeel beslissend of 
beïnvloedend is in het kleinschalig personenvervoer. 

 

4. Taxi Expo 2016 is dé ideale gelegenheid om nieuwe contacten te 
leggen en banden met bestaande relaties te versterken. 

 

5. Exposanten profiteren van de marketing- en communicatiekracht 
van het online vakblad TaxiPro.nl met het grootste bereik in de 
branche 

 

http://taxipro.nl/


 

7 
 

Deelnemen als 
exposant  

 

U kunt op 2 manier deelnemen: middels een 

kant-en-klaar exposantenpakket of als u een 

eigen stand heeft middels vrije standbouw, 

waarbij u zelf zorg draagt voor de (op)bouw van 

uw stand. 

 

Optie 

U kunt een plek op de plattegrond in optie 

nemen. Deze optie is geldig voor een periode van 

2 weken. Bij het uitblijven van inschrijving zal de 

in optie genomen plek weer beschikbaar komen. 

 

Betaling 

Na inschrijving factureren wij u 50%. Voor 

aanvang van Taxi Expo 2016 wordt de overige 

50% gefactureerd. Het gehele bedrag dient voor 

aanvang van Taxi Expo 2016 te zijn voldaan. 

 

Deelnamepakket 

Alle kant-en-klare exposanten-pakketten 

zijn standaard voorzien van het 

deelnamepakket t.w.v. € 495,- 

 

Inbegrepen in het deelnamepakket zijn: 

- Inschrijvingsgeld; 

- Opname in de deelnemerslijsten voor 

de media; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam met 

clickable logo op www.taxi-expo.nl; 

- Vermelding in de beursedities van de 

nieuwsbrief van TaxiPro.nl; 

- Bedrijfsprofiel met logo in de 

beurscatalogus; 

- Naamsvermelding op de officiële 

beursplattegrond; 

- WiFi; 

- Heftruckassistentie. 

 

Co-exposant 

Indien u samen met een ander bedrijf een 

stand wil delen wordt er per co-exposant 

een deelnamepakket in rekening gebracht. 

 

Vrije standbouw 

Bij vrije standbouw bedraagt de prijs  

€ 169,- /m² met een minimale afname van 

18 m². Standhouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor standbouw, 

vloerbedekking, verlichting, elektra en 

eventueel andere standbenodigdheden. 

Standontwerpen moeten vooraf worden 

goedgekeurd door de beursorganisatie. 

Uiterlijk vier weken voor de beurs dienen 

de standontwerpen ingediend te worden. 

http://www.taxi-expo.nl/
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Pakketten & Vrije standbouw  

 
 
 

 

Vrije standbouw - € 169,-/m² 

 Minimale afname 18 m² 

 Standhouder zelf verantwoordelijk voor 

standbouw, vloerbedekking, verlichting, 

elektra en overige standbenodigdheden 

 Standontwerp dient uiterlijk 4 weken voor 

aanvang beurs voor goedkeuring worden 

aangeleverd 

 Excl. deelnamepakket à € 495,- 

 
Opties 

 Workshop - € 699,-/50 min. 

 Print op achterwand stand - € 75,-/m² 

 Tapijt in kleur naar keuze - € 12,50/m² 

 Toplocatie - € 25,-/m² 

 Vloersticker 2 x 1 meter -  € 499,- 

 Toiletreclame - op aanvraag 

 Plaatsen voertuig buiten - € 79,-/m² 

 Promolicentie - € 199,-/persoon/dag  

 Advertenties beurscatalogus 

- A5 - v.a. € 299,- 

- A6 - v.a. € 179,- 

 

Entry Pakket* - € 2.499,- 

 9 m² standoppervlakte incl. standbouw 

 Deelnamepakket + logo op achterwand 

 Statafel met 2 krukken  

 1 x stroompunt 230V 

 2 x lunch en diner 

    * Plaatsing voertuig v.a. Large Pakket 

 

Medium Pakket* - € 4.099,- 

 18 m² standoppervlakte incl. standbouw 

 Deelnamepakket + logo op achterwand 

 Statafel met krukken of tafel met stoelen 

 1 x stroompunt 230V 

 3 x lunch en diner 

    * Plaatsing voertuig v.a. Large Pakket 

 

Large Pakket - € 5.999,-  

 30 m² standoppervlakte incl. standbouw 

 Deelnamepakket + logo op achterwand 

 Meubilairpakket Large 

 2 x stroompunt 230V 

 4 x lunch en diner 

 A5 advertentie in de beurscatalogus 

 

Extra Large Pakket - € 8.899,- 

 48 m² standoppervlakte incl. standbouw 

 Deelnamepakket + logo op achterwand 

 Meubilairpakket Extra Large 

 2 x stroompunt 230V 

 6 x lunch en diner 

 A5 advertentie in de beurscatalogus 
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Sponsoring 

 

Beurs 
 
Hoofdsponsor - op aanvraag 

 

Keycordsponsor - € 2.999,- 

Uw bedrijfslogo op de keycords waaraan alle 

bezoekers hun naambadge dragen. U levert 

zelf de keycords aan. 

 

Coffeebreaksponsor - € 1.499,- 

Uw bedrijf sponsort 1 van de 3 dagelijkse 

coffeebreaks, uiteraard met iets lekkers erbij 

met uw logo. Details op aanvraag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchsponsor - op aanvraag 

Namen uw bedrijf wordt de lunch op één van 

de twee beursdagen  aangeboden. Invulling 

in overleg. Details op aanvraag. 

 

Borrelsponsor - op aanvraag 

Namen uw bedrijf wordt de borrel op 

woensdag 12 oktober 2016 aangeboden. 

Details op aanvraag. 

 

Congres Contractvervoer 
 

Het Congres Contractvervoer richt zich op 

vooraanstaande vervoerders en 

opdrachtgevers in het contractvervoer. 

Standhouders kunnen als congressponsor 

hun naam verbinden aan het Congres 

Contractvervoer. We verwachten zo’n 250 

congresbezoekers. 

 

Congres Hoofdsponsor -  
€ 3.999,- 

 3 + 12 toegangskaarten voor resp. 

medewerkers en gasten 

 Vermelding als hoofdsponsor op 

congresuitingen, o.a. banners bij entree en 

podium 

 Digitale deelnemerslijst congres 

 Pen en notitieblok voor de deelnemers (zelf 

te verzorgen) 

 Vermelding op website met logo en link 

 

Congres Co-sponsor - € 2.249,- 

 2 + 6 toegangskaarten voor resp. 

medewerkers en gasten 

 Vermelding als co-sponsor op alle 

congresuitingen zoals banners bij entree en 

podium  

 Digitale deelnemerslijst congres 

 Vermelding op website met logo en link 
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Inschrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

U kunt zich inschrijven via het 

inschrijfformulier onderaan deze 

brochure. Heeft u vragen of specifieke 

wensen? Neem gerust contact met ons 

op. 

 

 

Jasper Rodenhuis 

Sales Manager 

E: jasper.rodenhuis@taxi-expo.nl   

T: +31 (0)76 2063200 

M: +31 (0)6 81043666 

 
 
 
 
 

Algemene informatie 
 

Waar? 

Expo Houten 

 

Wanneer? 

Woensdag 12 & donderdag 13 

oktober 2016 

 

Openingstijden 

Woensdag 

Beurs: 10:00 - 18:00 

Netwerkborrel: 16:00 - 18:00 

Feestavond: 18:00 - 1:00 

Donderdag 

Beurs: 10:00 - 18:00 

Netwerkborrel: 16:00 - 18:00 

 

Organisatie 

Taxi Expo 2016 is onderdeel van:  

ProMedia Europoint B.V. 

Willemstraat 5 

NL 4811 AH, Breda 

www.promedia.nl  

mailto:jasper.rodenhuis@taxi-expo.nl
http://www.promedia.nl/
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Inschrijfformulier Taxi Expo 2016 

 
  Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

KVK-nummer:  

 

Contactpersoon gegevens 

Contactpersoon: 

 

E-mail:  

Mobiel:  

 

 
STANDRUIMTE 

Entry pakket (9 m²) - € 2.499,- €  

Medium pakket (18 m²) - € 4.099,- €  

Large pakket (30 m²) - € 5.999,- €  

Extra Large pakket (48 m²) - € 8.899,- €  

Vrije standbouw (min. 18 m²) …… m² x € 169,- €  

Opties, te weten …………………………………. €  

  + 
Totaal €  

 
 

 

 

 

 

 

Handtekening voor akkoord: _________________________________     Datum: ___________  

 
Het formulier kunt u sturen naar jasper.rodenhuis@taxi-expo.nl of per post naar: 

ProMedia Europoint B.V. o.v.v. Taxi Expo 2016, Willemstraat 5, 4811 AH Breda 

mailto:jasper.rodenhuis@taxi-expo.nl?subject=

