International Soft Fruit Conference and Dutch Strawberry Day: spacious and insightful

Aardbeiendag en ISFC: ruimtelijk en inzichtelijk
Als richtlijn voor veilig ontmoeten wordt door 1931 10m2 per bezoeker gerekend. Met deze opzet
komen we op 15m2 per bezoeker en is het komende editie nog steeds mogelijk om 500+ personen te
ontvangen per dag!
Veilig ontmoeten
Het vloeroppervlak van deze editie is verdubbeld ten opzichten van eerdere edities. Dit jaar worden
de presentaties in de nieuwe zaal van de Brabanthallen, Main Stage gehouden. Main Stage biedt
ruimte aan maximaal 600 personen op 1,5 meter afstand en is akkoord bevonden door
veiligheidsregio Noord-Brabant. Mede vanuit het protocol van de veiligheidsregio zullen we een
andere, grotere entree gebruiken, uitbreiding van sanitaire voorzieningen en is de routing bepaald en
weergegeven op de vloer van de lezingenzaal en beursvloer.
Om doorstroom van de bezoekers te kunnen waarborgen worden er twee grote cateringpleinen
ingericht waar bezoekers en standhouders kunnen netwerken.
Nieuwe beursvloer
Deze editie is de beursvloer heringericht. Hierdoor zijn er dit jaar minder, maar ruimere stands om de
bezoekers veilig te kunnen ontmoeten. De looppaden zijn verbreed naar een breedte van 5 meter
om alle ruimte te bieden voor de bezoekers aan een stand met ook de doorstroom van andere
bezoekers in hun rondgang langs de stands. Stands worden anders ingetekend zodat deze meer
zijden open hebben waarmee ook in een stand een in- en uitroute gecreëerd kan worden
Aangepast programma
Het programma wordt ingedeeld in 2 blokken. Een ochtend en een middag blok. Binnen een blok
wordt er onderscheid gemaakt in thema’s. Op deze manier willen we zowel de teler als de
ondernemer prikkelen. Bovendien worden door de thema’s in het programma de doelgroepen
gedurende de dag afgewisseld, waardoor een natuurlijk verloop tussen de beursvloer en Main Stage
gecreëerd wordt.
Samengevat:
• beursvloer heringericht
• brede looppaden
• per bezoeker 15m2 (regelgeving wenst 10m2)
• mainstage, zitplekken toegestaan tot 600 toehoorders
• sprekersprogramma in blokken
• bezoekersroute
• doorstroom bezoeker via programmadelen
• ontmoetingspleinen
• veilig netwerken met 500+ sectorgenoten
• grotere, andere entree
• uitbreiding sanitaire voorzieningen
• online registratie

