Beste,
Belgian Boat Show gaat verder op de ingeslagen weg van vorige editie, met de nadruk op nog meer
de
beleving en nieuwigheden. Niet te missen: een 2 hands event, een Yacht Gallery met droomjachten, een
demobad, een Wavesurfer en een ruim aanbod aan hengelsport, kleinzeilerij, catamarans en surf- &
kitemateriaal.

U kan Belgian Boat Show gratis bezoeken (waarde € 20).
Belgian Boat Show vindt van 8 tem 10 en van 14 tem 16 februari 2014 plaats in Flanders expo Gent.
Dit is uw persoonlijke gratis toegangskaart, geldig voor 2 personen.
Print deze uitnodiging af (zodanig dat de barcode zichtbaar is) en geef ze ter plaatse af aan de ingang.
Deze toegangskaart is alle dagen geldig.
We nodigen u ook graag uit op onze stand (nr. 7343 in hal 7) om kennis te maken met onze producten.

Belgian Boat Show op uw smartphone
Wilt u uw beursbezoek optimaal voorbereiden? Scan dan de QR-code hiernaast en download
gratis de mobiele applicatie. Deze bevat alle up-to-date informatie over de beurs.
Wij wensen u veel plezier op Belgian Boat Show!

Deze toegangskaart is enkel geldig indien ze volledig ingevuld is. Geef ze af aan
de ingang van Belgian Boat Show 2014. Geldig voor 2 personen.

Deze informatie is bestemd voor intern gebruik. De verwerking van uw gegevens maakt het ons mogelijk aan uw vraag te beantwoorden. U hebt op elk ogenblik recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Artexis NV, Maaltekouter 1, 9051 Gent. Uw gegevens kunnen ook worden
overgedragen aan derden. Indien u dat niet wenst, gelieve dan dit hokje aan te kruisen

E-mail enkel invullen indien u door ons via e-post op de hoogte wenst gehouden te worden van onze activiteiten en beurspromoties.

Ik geef Artexis Group de toestemming om mijn e-mail adres door te geven aan partners.

