Informatie organiseren bijeenkomsten
 Hoofdthema PROVADA 2021
Thema 2021: Dare to dream!
Together for a better built environment
Dare to Dream staat voor hoop en inspiratie. Hoop op betere tijden. Op een betere wereld. Op positiviteit.
Social zonder distance. Vrijheid. En ook weer samen veilig op kantoor kunnen werken. De pubquiz tijdens de
vrijdagmiddagborrel. Gezellig winkelen, uit eten gaan, zelfs festivals bezoeken. En wat ons betreft … een
PROVADA beurs zoals we die kennen van vóór corona; de plek waar de vastgoedsector samenkomt.
De crisis heeft ook nieuwe inzichten gebracht. Over gezondheid en welzijn. Over de ruimtelijke - en stedelijke
inrichting. De rol van het kantoor. De rol van technologische innovatie voor vooruitgang, verduurzaming, een
circulaire economie. En voor vele andere complexe, maatschappelijke vraagstukken.
Deel je droom. Deel je visie. Laat je inspireren en sluit je aan bij PROVADA.

 Aansluiten bij/organiseren van een bijeenkomst
In 2021 zal PROVADA drie algemene podia op de beursvloer bouwen. Dit zijn geluidsarme ruimten.
De drie ruimten zijn:
1.
2.
3.

Forum 1 (hal 12)
Arena/Lagerhuis opstelling met tribune (+- 60 pers.)
Arena (hal 12)
Arena/Lagerhuis opstelling met tribune (+-60 pers.)
Studio 1 (hal 12)
Theateropstelling (+- 80 pers.)
In de studio wordt de bijeenkomst opgenomen. Na de bijeenkomst ontvangt u zo snel als mogelijk de
ruwe opname van de sessie.
Naast de drie fora en de Arena wordt er één thematisch forum gebouwd:
 PROVADA Future (hal 11) hét innovatieplatform – vanuit deze studio worden de bijeenkomsten
opgenomen en ontvangt u aan het einde van de dag de ruwe opname van de sessie.
Samen het inhoudelijk programma vormgeven
Als standhouder kunt u actief deelnemen aan de bijeenkomsten die georganiseerd worden op PROVADA.
Hiertoe organiseren wij na de kick-off meeting (18 maart 2021) online werksessies met verschillende
thema’s. In deze sessies gaat u zelf aan de slag om daadwerkelijk de onderwerpen en de invulling voor de
inhoudelijke programmering op de beurs te bepalen. Wij zullen standhouders, die geïnteresseerd zijn in
hetzelfde onderwerp bij elkaar brengen en begeleiden in het ontwerpproces naar daadwerkelijke
bijeenkomsten. Hierdoor kan vermoedelijk eind juni al voor een groot deel de programmering van PROVADA
2021 bekend gemaakt worden.
Wilt u meer informatie over het aansluiten bij de werksessies neem dan contact op met Stephanie Veerman

of Frederike Lengers.

Bijeenkomst organiseren in een zaal
Voor het organiseren van bijeenkomsten zoals lezingen, debatten en presentaties, staan ook de E-zalen van
de RAI Amsterdam tot uw beschikking. De zalen hebben een vaste theateropstelling. Ook zijn er 4
vergaderzalen (C-zalen) beschikbaar (variërend in grote).
De kosten voor de huur van een zaal zullen aan u worden doorberekend. Een standaard audiovisueel pakket,
15 minuten opbouwtijd en 15 minuten afbouwtijd, sprekerswater is in de huurprijs inbegrepen. In de C-zalen
is een basis catering pakket verplicht (in de E-zalen optioneel). Bijeenkomsten die aansluiten bij het
hoofdthema worden actief onder de aandacht gebracht in de programma's die PROVADA publiceert.
(Vergader)zaal aanvragen? Neem dan contact op met Stephanie Veerman via e-mail of op telefoonnummer
(0)30 605 14 24. Log in op MIJN PROVADA en bekijk alvast de mogelijkheden.
Spelregels
 Naast de standaard cateringpakketten kunt u (aanvullende) horecabenodigdheden voor de zalen
bestellen. Deze kunt u direct via de RAI Exhibitor Services aanvragen (exhibitorservices@rai.nl of via
telefoonnummer 020 549 1928).
 Het is niet toegestaan de zaal enkel te gebruiken t.b.v. borrels en/of lunches
 Opties op een zaal worden voor een maximum van 14 dagen verstrekt, hierna vervalt de optie
automatisch.
 Bij annulering van een zaal vanaf 1 maand voorafgaand aan de beurs zullen annuleringskosten in
rekening gebracht worden.
 Aanvullende audiovisuele middelen kunnen worden aangevraagd via ‘MIJN PROVADA’. De kosten
voor aanvullende audiovisuele middelen zullen aan u doorberekend worden.
Bijeenkomst organiseren op uw stand
Ook op uw eigen stand heeft u de mogelijkheid om een bijeenkomst en/of receptie/borrel te organiseren. Om
alles in goede banen te leiden informeert PROVADA de standhouders als er in de directe omgeving
gelijktijdig bijeenkomsten zijn gepland (indien bekend). PROVADA zal betrokken partijen met elkaar in
contact brengen zodat men dit onderling kan afstemmen. Bijeenkomsten die aansluiten bij het hoofdthema
worden actief onder de aandacht gebracht in de programma's die PROVADA publiceert.
Spelregels bijeenkomst op de stand
• Bijeenkomsten met versterkt geluid en/of iedere vorm van entertainment (presentaties, lezingen,
borrels, muzikanten op de stand etc.) moeten verplicht worden aangemeld via ‘MIJN PROVADA’ .
Entertainment en versterkt geluid op de stand is alleen mogelijk indien hiervoor schriftelijke
toestemming van PROVADA is gegeven.
• Standhouders mogen op de stand max. 2 bijeenkomsten met versterkt geluid per dag organiseren.
• De bijeenkomsten mogen een maximale duur hebben van 20 minuten en elkaar niet direct opvolgen.
• De borrel mag niet eerder aanvangen dan 16.30 uur. Op naleving hiervan zal streng worden
toegezien.
• Debatten zijn, vanwege een grotere geluidsoverlast, op de stand niet toegestaan. Voor lezingen die
langer dan 20 minuten duren of debatten verwijzen wij u graag naar de mogelijkheid voor het huren
van één van onze zalen.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het protocol geluidsapparatuur op de stand.
Let op: Indien u gebruik maakt van geluidsapparatuur op uw stand dient u een geluidsplan (tekening waarop
de speakers zijn weergegeven op de stand) aan te leveren. Wij verzoeken u dit in te dienen vóór donderdag
24 september via ‘MIJN PROVADA’ of te mailen naar stephanie@provada.nl.

