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Plattegrond- stand van zaken

Aantal exposanten Aantal m2

World of Laboratory 124 4.358

World of Automation 65 2.698

World of Motion & Drives 45 2.110

World of Electronics 92 2.107

World of Industrial Processing 68 1.615



Plattegrond- stand van zaken

https://floorplan.expodoc.com/nl/1093/wots-2022


Bewegwijzering



Verkoop

1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt



Logistiek



Logistiek
Time slot  voor laden en lossen  Boek tijdig uw slot via de VRS. Van DB Schenker

Bufferzone Tijdens alle op- en afbouwdagen

Verplicht melden op externe bufferlocatie: Utrechtse Bazaar

Van toepassing voor alle voertuigen met of zonder tijdslot reservering

Laden en lossen tijdens beurs Verplicht melden op P2 Expeditie

Coördinatie van logistiek door DB Schenker
fairs.utrecht@dbschenker.com
030 410 0450

Meer informatie Rond week 27 e-mail 

mailto:fairs.utrecht@dbschenker.com




Logistieke brug tussen P2 en Hal 12 → vermijden van openbare weg

Utrechtse Bazaar als bufferzone → 10 minuten rij afstand

→ voorkomt opstopping bij de hallen

Positieve ervaringen tijdens VIV Europe en VICTAM

Logistiek- verbeteringen 



Webshop Jaarbeurs



Webshop Jaarbeurs- wat kan je zoal bestellen

Catering: lunch, koffie/thee, borrel, disposables & glaswerk

Techniek: elektra, water, internet, perslucht, ophangpunten

Audio & video: LED schermen, beugels, statief

Inrichting: groenvoorziening, tapijt, meubels

Overige diensten: parkeerkaarten, standschoonmaak, hostesses, beveiliging

Let op! Heeft u standaard standbouw dan heeft u al 3kW. Extra nodig? 

Bestel aanvullingen via de webshop

Mail op 20 mei van info@wots.nl ontvangen 

mailto:info@wots.nl


Webshop Jaarbeurs- internet

Gratis wifi in de WoTS hallen Voor gebruik van badgescanners 
en lezen van mail

Overige internetbestellingen 10% korting vanuit de Jaarbeurs

Deze is verwerkt in de webshop



Publiekscatering 

Bezoekers kunnen op de beursvloer op diverse 
locaties genieten van een gevarieerd  catering 
aanbod.

Zo worden de vaste cateringpunten (Moments) 
gebruikt en zullen er op diverse plekken 
foodtrucks ingezet worden.   



→ WEBSHOP JAARBEURS

Vóór de opbouw van de beurs bestelt u gemakkelijk Food & 
Beverage producten voor uw standpersoneel en bezoekers. 

Lunch pakketten, dranken en ook diverse       
borrelbenodigdheden kunt u hier gemakkelijk vooraf 
bestellen.

→ QR-CODE TIJDENS BEURS

Tijdens de beursdagen kunt u gebruik maken van de
diensten van Deli Delivery middels een QR code. Hiermee 
bestelt u gemakkelijk aanvullende items en worden deze 
geleverd op uw stand.

Deli Delivery – kies voor gemak

Catering Bezorg Service



Jaarbeurs is houder van een horecavergunning 
voor het gehele complex en is daarmee 
verantwoordelijk voor veiligheid en hygiëne van al 
het eten en drinken dat binnen Jaarbeurs 
aangeboden wordt. 

Voor het verstrekken van cateringdiensten (Food & 
Beverage) niet door Jaarbeurs en de voorwaarden 
voor catering activiteiten op uw stand (sampling, 
barista etc), neem contact op met Jaarbeurs.

Ook vandaag zijn medewerkers van Jaarbeurs 
Catering aanwezig. Zoekt u inspiratie voor 
exclusieve standcatering of heeft u vragen, ze 
staan u graag te woord.

hospitality@jaarbeurs.nl

Tel: 030-295 2999

Maatwerk of toch liever zelf? 

Webshop Jaarbeurs- catering 

mailto:hospitality@jaarbeurs.nl


Webshop Jaarbeurs- belangrijke gegevens

Donderdag 1 september Uiterste besteldatum 

Vanaf vrijdag 2 september Toeslag van 25%

Vrijdag 16 september Sluit de webshop 

Tijdens de opbouw Bestellen bij Service & infobalie

Contact Exhibitor Service 
service@jaarbeurs.nl

+31(0)30 295 29 99

mailto:service@jaarbeurs.nl


Marvel - bezoekersregistratie



Marvel- bezoekersregistratie

Online module voor bezoekersregistratie

Gebruik UW unieke link op UW site, nieuwsbrieven, e-mailhandtekening

Bekijk wie zich via UW link heeft aangemeld

Maak kans op korting voor volgende WoTS editie 



Marketing Communicatie Cup
1e prijs: 

60% korting op deelnametarief WoTS 2024

2e prijs: 

30% korting op WoTS 2024

3e prijs: 

10% korting op WoTS 2024





RegResult



Marvel- Regresult voor exposanten 

Module voor:

Aanmaken van exposantenbadges Ophalen op 26 of 27 sept. 

Inzien van wie zich via uw link heeft geregistreerd

Bestellen van uw leadscanner 





Marvel- leadscanners

Databadge Reader Direct geprint formulier, moet in stopcontact, 
databestand na afloop beurs

Lead Tablet Scanner is mobiel, contactgegevens direct 
inzien en aanpassen, eigen notities 
aanpassen, databestand direct online 
beschikbaar 

Lead Scanner Gebruik op eigen mobile device, contactgegevens 
direct inzien en aanpassen, eigen notities 
aanpassen, databestand direct online beschikbaar 





Overige diensten en informatie  

Beursverzekering info@hbrbranche.nl

Beurstraining dinsdagmiddag 6 september
contact: jori@fhi.nl

Dispensaties hoogbouw deadline 1 september
contact: yvonne.kaal@fhi.nl

Exposantenborrel 29 september 

Meer informatie https://fhi.nl/wots/handboek-exposanten/

mailto:info@hbrbranche.nl
https://fhi.nl/agenda/fhi-beurstraining/
mailto:jori@fhi.nl
mailto:yvonne.kaal@fhi.nl
https://fhi.nl/wots/handboek-exposanten/


Meer informatie?

Aanwezigheid van 

Jaarbeurs Exhibitor Service

Jaarbeurs Catering

DB Schenker

A-booth

Lasso

(hoofd)mediapartners

FHI


