ZieZo-beurs 2022
Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 is de
24e editie van de ZieZo-beurs in het Beatrixgebouw van de
Jaarbeurs te Utrecht. Een evenement voor iedereen met een
visuele beperking, hun familie, vrienden, begeleiders én
iedereen die hiermee beroepsmatig te maken heeft. De
bezoeker wordt naast een uitgebreide en gezellige
beursvloer ook een beursprogramma aangeboden met
presentaties en workshops over een breed scala aan voor
hen relevante en actuele onderwerpen.

Uitgebreid exposantenaanbod
De ZieZo-beurs is de enige landelijke beurs voor de
doelgroep, met tijdens de editie in 2019 ruim 60 exposanten
en in de afgelopen jaren tussen de 3.500 – 4.000 bezoekers.
Het aanbod van producten en diensten varieert van
braillehulpmiddelen tot grootletter speelkaarten of boeken,
van uurwerken, vrije tijd en wonen tot aan
belangenbehartiging en arbeidsbemiddeling.
Kortom; de ZieZo-beurs is voor uw organisatie een uitgelezen
mogelijkheid om in contact te komen met iedereen die
(beroepsmatig) te maken heeft met een visuele beperking.

Bereik uw doelgroep
Productpresentatie, verkoop, informatieverstrekking, ledenen donateurswerving en ontmoeting: de ZieZo-beurs biedt
hiervoor een uitstekend platform. Uw organisatie op deze
beurs presenteren kan tegen zeer aantrekkelijke tarieven.
Niet alleen kunt u zich presenteren op de beursvloer, u
kunt zich ook profileren in het beursmagazine, het
beursprogramma of online op www.ziezo.org.

Organiseer uw eigen bijeenkomst
Tijdens de ZieZo-beurs zijn twee dagen lang vele organisaties
op het gebied van ondersteuning voor mensen met een
visuele beperking bij elkaar vertegenwoordigd. Bovendien
trekt de beurs jaarlijks duizenden bezoekers. Dit maakt de
beurs een mooie plek voor uw productpresentatie, relatiedag,
persbijeenkomst of andere bedrijfspresentaties.
Beurslocatie Jaarbeurs Beatrixgebouw heeft meerdere
vergaderruimtes voor bijeenkomsten van 10 tot 200 personen.
Daarbij zijn er ruime voorzieningen voor catering en de huur
van audiovisuele apparatuur. Dit soort activiteiten worden
enkel aangeboden aan deelnemende exposanten.

Adverteren
Als standhouder kunt u adverteren in het beursmagazine van
de ZieZo-beurs. Iedere bezoeker ontvangt twee weken voor

de beurs het digitale beursmagazine per mail. Daarnaast zal
het beursmagazine met een oplage van 2.500 tijdens de
beurs worden verstrekt op de beursvloer. Dit fullcolour
magazine bevat naast presentaties en advertenties van
deelnemende exposanten ook interessante redactionele
bijdragen.

Algemene beursinformatie
•
•
•
•

Locatie: Jaarbeurs Utrecht Beatrixgebouw (Expozaal)
Beursdata: vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober
2022
Website beurs: www.ziezo.org
Inschrijven voor standhouders: ziezo.bendewild.nl

Opbouw en inrichting van uw stand
29 september 07.00 - 17.00 uur: opbouw eigen standbouw*
29 september 12.00 - 17.00 uur: inrichten uniforme standbouw
30 september 07.00 - 09.00 uur: inrichten uniforme standbouw
* Dit betreft uitsluitend eigen standbouw. Schriftelijke
toestemming vooraf van de organisatie is hierbij noodzakelijk.

Openingstijden bezoekers
De beurs is voor publiek zowel op vrijdag als zaterdag
geopend van 10.00-16.30 uur.

Beursorganisatie
De ZieZo-beurs is een activiteit van de ZieZo-vereniging en
wordt namens hen georganiseerd door Ben de Wild
Productions B.V.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens;

Beursorganisatie, beursdeelname,
beursprogramma en communicatie
Ben de Wild Productions B.V.
Hoofdstraat 123 - 3781 AD Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 473251
E-mail algemeen: info@bendewild.nl

Over de vereniging ZIEZO
ZieZo is een brancheorganisatie van bedrijven die de ontplooiing
van mensen met een visuele functiebeperking wil stimuleren
door gebruik te maken van technologische producten. De
vereniging wil dit doel bereiken door het verzamelen van
informatie over de verkrijgbaarheid van deze producten en
diensten, het geven van demonstraties en het stimuleren van
ontwikkelingen op dit gebied.
Georganiseerd door:

