Beursreglement standhouders Belfair 2022
ALGEMEEN
1

De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor de virtuele bedrijven
die geregistreerd zijn in het PEN Worldwide-netwerk.

2

De verkoopmomenten tijdens Belfair 2022 gaan door op:
donderdag 10 maart of van 09.00 uur tot 15.30 uur.
vrijdag 11 maart van 09.00 uur tot 15.30 uur.
Er is ook een nocturne op donderdag 10 maart van 18.00 uur en 20.00 uur.

3

Tijdens Belfair 2022 zijn er 3 verkoopmomenten. Ieder virtueel bedrijf beslist zelf aan
hoeveel van deze verkoopmomenten het deelneemt.

4

Ieder virtueel bedrijf kan per verkoopmoment 1 stand registreren.

5

Standhouders moeten zich op voorhand registreren via het beursplatform
Belgische standhouders: https://basicbank.cofep.be/onlinetradefairs/lobby/
Buitenlandse standhouders:
https://basicbank.cofep.be/onlinetradefairs/guests/signup/pe/

6

Deelnemen aan de online beurs is dit jaar gratis.

7

De deelnemer engageert zich tijdens de beursdag goed bereikbaar te zijn via een
opgegeven online communicatietool. Het gebruik van deze tool is door alle leden van
het virtueel bedrijf goed gekend.

8

Het virtueel bedrijf voorziet tijdens de beursdag voldoende personeel om de stand te
bemannen.

9

De deelnemer is vrij om de online beursstand naar eigen smaak aan te kleden.

10

Tijdens de online beurs houdt iedereen zich aan de beursetiquette.

11

Het is strikt verboden om aankopen te doen onder de naam van een ander virtueel
bedrijf of onder een valse naam.
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PRIVACY
12

Online gesprekken mogen niet opgenomen worden zonder de toelating van de
tegenpartij. Dit geldt ook voor het nemen van foto’s of schermafdrukken.

13

Opnames van gesprekken mogen enkel gebruikt worden als evaluatiemiddel binnen de
school of opleidingsinstelling. Het is verboden ten strengste verboden om eventuele
opnames publiek te verspreiden.

REGLEMENTERING VERKOPEN
14

Tijdens de beurs kunnen bezoekers die NIET bij een virtueel bedrijf horen, gebruik
maken van beurskaarten voor hun persoonlijke aankopen. Deze kaarten kunnen worden
aangekocht voor 1,00 euro bij COFEP.
Er is geen beperking op het bedrag van de aankopen verricht met de kaart. De
persoonlijke aankopen moeten wel realistisch zijn (geen grote hoeveelheden en
bedragen onder 5 000 EUR).
Een overzicht van alle betaalmiddelen zie je in de FAQ op https://belfair.be/nl/faq/

15

Bezoekers die een virtueel bedrijf hebben maar geen stand hebben op de beurs, mogen
geen verkoopactiviteiten doen en ook geen promotie voeren. Ze mogen evenmin flyers,
folders of catalogi verspreiden.
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