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VLAMEF-METAALCONTACT: uw stand op MTMS - VLAMEF Subcontracting Village
(herinnering)

Geachte Collega,
Meer dan 85 % van de standoppervlakte voor de vakbeurs MTMS / Machineering 2015 te Brussels Expo is reeds
verhuurd. Van 25 tot 27 maart komen meer dan 7000 verantwoordelijken uit de maakindustrie, machinebouw en
metaalverwerking deze beurs bezoeken, met als doel de nieuwste technologie, maar ook de meest competitieve
toeleveranciers te ontdekken die hun producten of onderdelen gaan produceren.
Niet voor niets is het thema van de beurs “faster, stronger, better, cheaper”. Temidden de technologieleveranciers
staan nu al meerdere toeleveranciers in de verspaning, de plaatbewerking, het lassen en de oppervlaktebehandeling op
een strategische standplaats. VLAMEF opteerde reeds bij opstart om een strategisch gelegen VLAMEF
Subcontracting Village te onderhandelen met de organisatoren, en dit in een all-in formule. Op deze manier is onze
federatie er in geslaagd om er als de kippen bij te zijn voor een voorgemonteerde en goed gesitueerde village waar
reeds meerdere leden van VLAMEF op zijn ingeschreven.
Over de prijsvoordelen, en de synergie van herkenbaar samen op een strategische plaats te staan hoeven wij u
waarschijnlijk weinig extra uitleg te verschaffen. De Subcontracting Village is heel herkenbaar vanop ruime afstand
in Paleis 5, en biedt faciliteiten die u individueel moeilijk georganiseerd krijgt.
Er zijn nog een beperkt aantal ruimtes vrij, die vlot verhuurd zullen worden. Bent u van mening dat u met uw
producten en diensten ook een stukje van de taart voor 2015 kunt meepikken, dan is het nu snel reageren om u één
van de laatste vrijstaande modules voor u te reserveren.
Klik hier voor een actueel plan, met ook de bezetting op de VLAMEF Subcontracting Village. U vindt tevens het
individueel VLAMEF deelnameformulier voor MTMS 2015. Hebt u vragen, of wenst u snel uw standplaats vast te
leggen ? Bel 056 21 30 32 ( Mario Dejaegher of Miet Vanhoucke) of mail uw vragen/voorkeuren naar info@mtms.eu
Boek nu voor het tè laat is, want MTMS is pas om de twee jaar.

Met vriendelijke groeten,

Johan VAN BOSCH
Algemeen Secretaris VLAMEF
Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Telefoon: 02 21 22 540
Fax: 02 400 71 26
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E-mail: vlamef@unizo.be
Website: www.vlamef.be
BTW-nummer: BE0410.340.385
Klik hier om uit te schrijven
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