
• Koffie/thee/water 

• Gebruik koelkast 

• Dagelijkse schoonmaak 

• 2 – 4 spots (afh. van opp.) 

• Elektrische aansluiting  

• Afscheiding tussen units  

• Overleg keuze locatie op stand 

• Toonbank en hoge tafel + stoelen  (voor 6 m² is 

het toonbank óf tafel & stoelen) 

• Gebruik opslagruimte  

• Gezamenlijke marketing 

• Marketing fee (€ 350) Formnext 

• Digital Contribution (€ 600) Formnext 

• Unieke setting op “head stand” 

 

FORMNEXT 2021 

   

   
"Mesago Messe Frankfurt GmbH / Mathias Kutt" 

Dit lijkt jou ook een plek waar je aanwezig MOET zijn?  
 

Goed nieuws, want ook in 2021 organiseren we een gezamenlijke 
stand op ! 
 
De vorige edities waren alvast een succes; met een groeiend 
aantal m² en een mooie locatie op het beursplan door samen 
standruimte te boeken, blijven we niet onopgemerkt op de 
grootste AM-beurs in Europa. Na de digitale versie in 2020 kijken 
we uit naar the real thing later dit jaar. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ja” op 2 of meerdere punten? 

Deelnemen aan Formnext is jezelf op de lijst plaatsen 
met namen die er toe doen. Ideaal dus als je 
internationale ambities hebt ... of ook niet: Formnext is 
het trefpunt waar “iedereen” naartoe gaat, dus ook veel 
Nederlandse en Belgische bedrijven. Deelnemen aan de 
groepsstand van Flam3D biedt ook extra voordelen, 
want een eigen stand komt vaak duurder uit en je hebt 
veel zelf te regelen. Admin, reservaties, meubilair, 
opbouw ... dat soort tijdrovende taken regelen wij voor 
jou. Bovendien biedt de Flam3D-stand een uitvalsbasis 
voor 4 dagen eigen netwerking terwijl jouw stand 
“bevolkt” wordt. 

 

De prijzen liggen iets hoger dan de vorige 
editie, maar hiervoor krijg je er als 
exposant wel een extra digitaal event bij: 
Formnext Digital Days, de week erna. 
 
Vragen? Bel of mail gerust voor meer 
info of overleg. 

Prijzen geldig tot 01/06/2021 
 

6 m² € 420/m² € 2.520 

9 m² 400 3.600 

12 m² 380 4.560 

…  … … 
 

 

 

 

Je hebt/ wil graag ... 

- Internationale ambities ... of ook 

niet? 

- Geen gedoe met 

beursvoorbereidingen 

- Administratieve vereenvoudiging 

- Kosten besparen 

- Goede netwerking 

- (Internationale) naamsbekendheid 

opbouwen 

- Kant-en-klaar ingerichte standen* 

tegen een mooi tarief 

https://formnext.mesago.com/frankfurt/en.html
mailto:kris.binon@flam3d.org
mailto:kris.binon@flam3d.org

