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Vliegveld Twenthe – 2-4 juni 2016
Nederland krijgt weer een groot multidisciplinair vakevenement voor 
veiligheidsprofessionals. Op 2 juni 2016 opent de expo Rampenbestrijding, 
Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten op vliegveld 
Twenthe. Drie dagen lang is de voormalige vliegbasis bij Enschede hèt 
verbindingsplatform voor operationele hulpverleners, vakorganisaties en 
aanbieders van producten en diensten. Om netwerken te smeden en zaken 
te doen; krachtig publiek-privaat partnerschap voor een veiliger Nederland.

Roep om veiligheid
De samenleving roept om slimme antwoorden op de veiligheidsdreigingen van de 
21e eeuw. Radicalisering en terrorisme, klimaatverandering en extreem weer, industriële 
rampen, verkeerscalamiteiten, natuurbranden, infectieziekten, bescherming van 
vitale infrastructuren en cybercriminaliteit vormen een greep uit de uitdagingen die 
op het bordje van de veiligheidsregio’s en hun samenwerkingspartners liggen. Welke 
behoeften hebben de professionals in het veiligheidsdomein om hun taken goed 
te kunnen uitvoeren? En hoe kunt u hen daarbij met uw producten, innovaties en 
diensten faciliteren?

Innovatie
eRIC is een uniek interactief praktijkpodium om productinnovaties te presenteren en te 
demonstreren. Op het gebied van voertuigen, uitrusting, kleding, informatietechnologie, 
preventietechniek, opleiding, training en oefening. Uitvoerenden, leidinggevenden en  
inkopers van hulpverlenend Nederland zullen massaal acte de présence geven. Heeft u 
als fabrikant of leverancier de missie om bij te dragen aan kennisbevordering en  
innovatie in de wereld van Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing, 
dan is eRIC voor U ‘the place to be’.
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Actuele thema’s
eRIC is meer dan een verzameling vierkante meters met nieuwe snufjes om te 
bekijken. eRIC wil actuele vraagstukken behandelen en krachtige oplossingen 
aandragen, via de combinatie van beursvloer, lezingenprogramma, workshops 

en demonstraties.

Aanbesteding Business Area
Een belangrijk thema tijdens eRIC is de aanbesteding van producten en 
diensten in het veiligheidsdomein. Centraal op het 40.000 vierkante meter 
grote expoterrein komt een Aanbesteding Business Area. Hier kunnen de 
overheid en de markt op een interactieve manier verbinding met elkaar
 leggen. Actuele thema’s over het inkopen en aanbesteden van materieel, 
uitrusting en techniek staan centraal. Vraagstukken die de revue passeren 
zijn: op welke wijze kunnen innovatieve producten en diensten anno 2016 
het beste worden aanbesteed? Hoe kan topkwaliteit voor een redelijke prijs 
– en zonder faalkosten – worden gerealiseerd? Welke mogelijkheden zijn er 
voor het Nederlandse bedrijfsleven om mee te dingen naar opdrachten? Wat 
kunnen de overheid en de markt van elkaar leren als het gaat om materiële 
vernieuwings- en investeringsprojecten? 

Om deze vraagstukken te beantwoorden, is samenwerken een vereiste. 
Verken de kansen en mogelijkheden. 

Via het grote aanbestedingsspel met praktijkcasussen en speeddates tussen 
overheid en de markt komen het veiligheidsdomein en de markt dichter bij elkaar.

De ambitie van eRIC is om de positie van het bedrijfsleven 
in het veiligheidsdomein verder te verstevigen. 
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Exposantenprofiel
eRIC is uniek in schaalgrootte en opzet. Het is de enige 
Nederlandse vakbeurs in zijn soort waar het veiligheidsdomein 
in volle breedte vertegenwoordigd is. Met een spectaculair 
en informatief demonstratieprogramma en een grote 
multidisciplinaire slotdemonstratie waarin alle ketenpartners 
hun kennis en kunde delen met de vakbezoekers.

Exposanteninformatie
eRIC vindt plaats op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2016.
Openingstijden: 10.00  tot 18.00 uur. Dagelijks om 17.00 uur start de 
multidisciplinaire slotdemonstratie.

Locatie eRIC: 
Vliegveld Twenthe
Vliegveldweg 345
7524 PT Enschede

Bezoekersprofiel
De bezoeker is eenieder die in welke vorm dan ook betrokken is bij 
Rampenbestrijding, Incidentmanagement, Crisisbeheersing op zowel 
bestuurlijk als uitvoerend (inkoop) niveau.

Promotiecampagne
Als deelnemer aan eRIC 2016 profiteert u van onze uitgebreide promotiecampagne.
Deze campagne wordt ketenbreed uitgevoerd in samenwerking met diverse 
vakbladen, mediapartners, hulpverleningsforums en vakverenigingen. Tevens zal 
u als deelnemer worden opgenomen in de Beursspecial die zowel vooraf als tijdens 
eRIC zal worden verspreid.

4



Deelname mogelijkheden
Deelname aan eRIC is een zeer efficiënte en effectieve vorm van marketing. De 
krachtige combinatie van vakbeurs, lezingen, demonstraties en paneldiscussies 
biedt informatie, interactie en innovatie.

Deelname aan eRIC is mogelijk via exposure in de Expohal of op het buitenterrein
of gecombineerd.

Expohal (binnen)
• De Expohal, met een oppervlakte van zo’n 8.000 m2 grenst 
 direct aan het buitenterrein.

• Elk bezoek aan eRIC start in deze Expohal.

• Deelname in de Expohal kan middels het huren van kale vierkante meters 
 waarbij u uw eigen stand realiseert of u huurt een aantal vierkante meters inclusief 
 door de organisatie geleverde uniforme standbouw. De minimale afname is 12 m2.

• Prijs per m2 kale beursvloer: € 160,-

• Prijs per m2 standaard standbouw* geleverd door de organisatie: € 50,- 

*Standaard standbouw: zwarte wanden met een hoogte van 2,50 mtr, frieslijst met 1x 
frieslijst belettering, verlichting, tapijt en 1 x elektra 230/3KW incl verbruik.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

16 m2 (4x4mtr) + vloerbedekking antraciet + electra (230V/3KW) incl verbruik à € 2.800,-
25 m2 (5x5mtr) + vloerbedekking antraciet + electra (230V/3KW) incl verbruik à € 4.375,-
32 m2 (8x4mtr) + vloerbedekking antraciet + electra (230V/3KW) incl verbruik à € 5.600,-
50 m2 (10x5mtr)+vloerbedekking antraciet + electra (230V/3KW) incl verbruik à € 8.750,-
Grotere tenten op aanvraag

Buitenterrein
• Het buitenterrein (40.000 m2) is voor alle exposanten die behoefte hebben aan 
 meer dan een stand in de Expohal. Bijvoorbeeld vanwege groot materieel of 
 het geven van grote demonstraties. Of gewoon omdat u veel vierkante meters 
 nodig hebt.

• Speciaal voor buiten kunt u via de organisatie een Tent huren voorzien van elektra, 
 houten vloer en vloerbedekking. Deze tent fungeert dan als standruimte eventueel  
 aangevuld met extra onoverdekte vierkante meters (€ 105,- /m2) grenzend   
 aan uw tent.
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Vast deelname bedrag
Voor elke deelnemer, binnen en/of buiten, groot en klein, gelden 
de algemene deelname kosten van 350 euro excl BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

eRIC  •  Nuenenseweg 167  •  5667 KP Geldrop  •   +31 (0)40 297 94 93
expo@exporic.nl  •  www.exporic.nl

Sander Hesseling
Founder eRIC

Ralf Adang
Marketing

Han van Beek
Sales

Anne-Maartje Boeijenga
Facilitaire organisatie

U krijgt daarvoor het volgende pakket

 Vermelding in de Beursspecial
 
 
 Eigen registratie Link: via deze link kunnen bezoekers zich aanmelden 
 voor eRIC en u krijgt de mogelijkheid, door in te loggen, om inzage te 
 krijgen over wie zich heeft aangemeld via uw Link. 

 Op de website www.exporic.nl: vermelding van uw bedrijfsprofiel; het toevoegen 
 van uw bedrijfslogo en uw social media accounts; het downloaden van banners, 
 te gebruiken voor promotionele uitingen; het toevoegen van nieuwsberichten. 
 Deze worden getoond op uw bedrijfsprofiel; Contactformulier dat u aan of uit 
 kunt zetten. Via dit contactformulier kunnen bezoekers van uw profiel meer 
 informatie over uw producten en/of diensten opvragen.

 Bezoekers Scanner App: U scant hiermee eenvoudig en snel de bezoekersbadge. 
 U beschikt daarmee direct over alle relevante gegevens van de bezoeker die 
 uw stand bezoekt.

Projectteam & informatie


