Haaltert, januari 2019
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TREFDAG & LEERMIDDELENBEURS
dinsdag 16 april 2019
ICC te Gent
Met interactieve doe-beurs voor de bezoeker

Beste standhouder
Op dinsdag 16 april 2019 organiseert vzw COVLA, in opdracht van en in samenwerking met het Christelijk
Onderwijsverbond Oost-Vlaanderen haar jaarlijkse pedagogische TREFDAG en LEERMIDDELENBEURS in het
International Convention Center (ICC) te Gent.
U mag als standhouder alle participanten van het basisonderwijs verwachten op onze beurs. Een beurs die inmiddels een
vaste waarde geworden is in het jaarprogramma van onze bezoekers.
De bezoekers van onze trefdag en leermiddelenbeurs komen vaak met concrete plannen of vragen naar onze beurs.
Ze willen weten welke vernieuwingen er te ontdekken vallen, wat er speelt in de onderwijswereld én bovendien
gemotiveerd worden door enthousiaste standhouders.
De samenwerking tussen vzw COVLA en COV Oost-Vlaanderen heeft bij deze editie geleid tot EEN INTERACTIEVE DOE-BEURS
VOOR DE BEZOEKER. Samen met het aanbod van pedagogische sessies hebben we maar één doel voor ogen: SAMEN voor
beter onderwijs!
Het spreekt voor zich dat u deze kans om te netwerken, uw producten in de kijker te zetten en uw allerlaatste
vernieuwingen toe te lichten niet mag missen. Kortom, uw aanwezigheid is een absolute must.
Wij bieden u als exposant een overzichtelijke beursvloer waarbij we garant staan voor een vlotte organisatie.
De indeling van de beurs houdt eveneens rekening met een maximale circulatie van de beursbezoekers.
U hoeft slechts één ding te doen: een stand reserveren en onze beursbezoekers overtuigen van uw producten of aanbod.
Praktische info vindt u in bijlage. U krijgt er zicht op uw inschrijving, de voorwaarden tot deelname, en het verloop van de
leermiddelenbeurs. Na uw inschrijving vindt u uw standnummer terug op de website van vzw COVLA.
(www.vzwcovla.com) en op de website van het ICC (info@iccghent.com)
Voor inschrijving en voor meer informatie kan u steeds terecht bij de heer Raes Gilbert, beurscoördinator en
penningmeester van vzw COVLA. (Wijngaardweg 15, 9450 Haaltert, tel/fax 053 83 19 68 gsm 04 75 33 08 07,
e-mail: info@vzwcovla.com ) en bij de leden van de Raad van Bestuur.
Met vriendelijke groeten
namens de Raad van Bestuur
Gilbert Raes
beurscoördinator en penningmeester van vzw COVLA

