Limburg
Leads
2019
Waardevolle ontmoetingen tussen
grenzeloze ondernemers.
Limburg Leads is de plek waar toonaangevende
leiders en experts elkaar kunnen ontmoeten,
van elkaar kunnen leren en goede zaken met
elkaar kunnen doen.
Ontmoet jouw collega’s, succesvolle ondernemers
en inspirerende leiders en realiseer voor jouw
bedrijf nieuwe kansen!

15 & 16
mei 2019
MECC MAASTRICHT

limburgleads.com

Limburg Leads: hét zakelijk
event om grenzen te verleggen
en kennis te delen
Ontmoet grenzeloze ondernemers, leiders en bestuurders uit de Euregio.
Op 15 en 16 mei is het Mecc Maastricht het zakelijk epicentrum van de Euregio.
Niet alleen is het de plek om succesvolle ondernemers en sprekers te ontmoeten.
Het is ook twee dagen lang het kenniscentrum rondom de thema’s circulariteit &
duurzaamheid, digitalisering, talent en health.

Circulariteit &
Duurzaamheid

Digitalisering

Talent

Health

Limburg Leads …
• Is een uniek B2B evenement in een unieke regio
• Verbindt Euregionale ondernemers en experts
• Neemt een actieve rol in ontstaan van de juiste
ontmoetingen
• Snijdt actuele thema’s aan die ondernemers raken
• Zorgt voor een interactief programma met grote
sprekers

Neem de leiding
Limburg Leads neemt ‘de lead’ en faciliteert, maar
jij maakt het succes. Twee dagen lang ontvangen
wij ondernemers en vakexperts die elkaar kunnen
versterken en elkaars succes én het succes van de
Euregio kunnen vergroten. Wij leggen de bal voor het
doel, aan jou de eer om te scoren.

Mis het niet
Waardevolle
contacten
•
•

Netwerken met bestaande
en nieuwe relaties
Inspirerende sprekers en
herkenbare cases

Omzetverhoging
•
•
•
•

Direct leads
Vergroten
naamsbekendheid
Verbeteren imago
Presentatie van uw
diensten en producten

Vergroten van
talentpool
•
•

Ontdekken nieuw talent
Kennismaken met
euregionale kenniscentra

Inspiratie
Limburg Leads presenteert inspirerende en
toonaangevende leiders en sprekers op de
verschillende podia met inzichten die een eyeopener
zullen zijn voor menig ondernemer. Wij creëren
waardevolle netwerkmomenten rondom actuele

GRIP

thema’s.

Limburg Leads
introduceert netwerk app
GRIP: Een innovatieve
tool die het succes van je
deelname aan het event
vergroten. Deze slimme
matchmaker berekent
op basis van je profiel
wie de meest relevante
personen en bedrijven
zijn op Limburg Leads
en brengt je met hen in
contact.

De vier pijlers van Limburg Leads
Programma

Netwerken

Wij presenteren een bomvol
programma met workshops,
presentaties, paneldiscussies en
masterclasses.

Limburg Leads legt de
basis voor duurzame
samenwerkingen.

Expo

Matchmaking

Laat jouw producten en
diensten zien in een moderne,
interactieve presentatieruimte.

Wij zorgen ervoor dat je in
contact komt met de juiste
mensen.

Waarom
Limburg Leads?
De Euregio is een groeiende en krachtige unieke regio met
succesvolle ondernemers en zakelijk potentieel. Maar waar
bevinden deze ondernemers zich? En hoe gaan deze ondernemers
en bestuurders om met actuele thema’s die jezelf bezighouden?
Daarom brengt Limburg Leads leiders en ondernemers samen.
En zorgt met dit zakelijk platform dat verbindingen en waardevolle
ontmoetingen voor elke ondernemer makkelijk te realiseren zijn.
Want in digitale tijden draait het nog altijd om face–to–face
ontmoetingen tussen de juiste mensen.
Limburg Leads is het resultaat van een samenwerking tussen:

Grenzen
verleggen
is niet zo
moeilijk
Eindhoven

Venlo

Zet uzelf op de Euregionale kaart en reserveer 15 en 16 mei alvast in uw agenda.

Plug & Play

Weert

Wij bieden een moderne en open presentatieruimte, inclusief bouw,

Roermond

tapijt, meubilair, aankleding en 2kw stroomaansluiting.
Deelname middels aangeklede presentatieruimte
Moderne en open presentatieruimte welke turnkey wordt aangeboden, dat wil zeggen

Deelname middels vrije
meters

inclusief: Bouw, tapijt, meubilair, aankleding en een 2kw stroomaansluiting.

Alleen professionele stands toegestaan.

A
8 m2
(4m x 2m)

€ 100 per m2
B

16 m2
(4m x 4m)

C

24 m2
(6m x 4m)

Sittard-Geleen

Genk

D

het ingerichte startup-plein. Alleen

Groter dan 24 m2

€ 180 per m
Heerlen
Maastricht
Aachen

Deelname is inclusief:

van elkaar kunnen leren en goede zaken met

dan twee jaar actief zijn.

elkaar kunnen doen.

€ 750

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Toegang tot de netwerkborrel op woensdagavond (2 personen)

Contactgegevens:

•

Bedrijfsnaam, profiel en logo op limburgleads.com

MECC Maastricht

•

Toegang tot de matchmaking app

Forum 100 – 6229 GV Maastricht

•

Extra promotie in de nieuwsbrief en op social media

Postbus 1630 – 6201 BP Maastricht

•

Morgelijkheid tot het uitnodigen eigen klantenbestand

T. +31 (0)43 – 383 83 33

•

Morgelijkheid tot het organiseren van een relatieontvangst
Limburg Leads

MECC Exhibitor Services. Neemt u voor vragen hierover contact op via es@mecc.nl of raadpleeg het

Job Thissen

Sponsormogelijkheden
Naast deelname met een stand bieden wij ook verschillende sponsor
mogelijkheden op maat. Vraag het Limburg Leads team naar de opties.

limburgleads.com
Waardevolle ontmoetingen tussen
grenzeloze ondernemers.

Ontmoet jouw collega’s, succesvolle ondernemers
en inspirerende leiders en realiseer voor jouw
bedrijf nieuwe kansen!

Contactpersoon:

NB. Additionele huur zoals extra stroomafsluiting, parkeerkaarten, AV, tapijt, rigging, etc. gaat via
deelnemershandboek.

leiders en experts elkaar kunnen ontmoeten,

beschikbaar voor bedrijven die korter

•

(out of pocketkosten niet meegerekend)

Waardevolle ontmoetingen tussen
grenzeloze ondernemers.
Limburg Leads is de plek waar toonaangevende

Deelname startup

Aangeklede presentatieruimte op

2

Hasselt

Liége
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Verleg uw grenzen
op Limburg Leads

T. +31 (0)6-20495508
limburgleads@mecc.nl
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Venlo

Verleg uw grenzen
op Limburg Leads
Zet uzelf op de Euregionale kaart en reserveer 15 en 16 mei alvast in uw agenda.

Plug & Play
Wij bieden een moderne en open presentatieruimte, inclusief bouw,
tapijt, meubilair, aankleding en 2kw stroomaansluiting.
Deelname middels aangeklede presentatieruimte
Moderne en open presentatieruimte welke turnkey wordt aangeboden, dat wil zeggen

Deelname middels vrije
meters

inclusief: Bouw, tapijt, meubilair, aankleding en een 2kw stroomaansluiting.

Alleen professionele stands toegestaan.

A
8 m2
(4m x 2m)

€ 100 per m2
B

16 m2
(4m x 4m)

C

24 m2
(6m x 4m)

D
Deelname startup

Aangeklede presentatieruimte op
het ingerichte startup-plein. Alleen

Groter dan 24 m2

beschikbaar voor bedrijven die korter

€ 180 per m

dan twee jaar actief zijn.

2

Deelname is inclusief:

€ 750

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

•

Toegang tot de netwerkborrel op woensdagavond (2 personen)

Contactgegevens:

•

Bedrijfsnaam, profiel en logo op limburgleads.com

MECC Maastricht

•

Toegang tot de matchmaking app

Forum 100 – 6229 GV Maastricht

•

Extra promotie in de nieuwsbrief en op social media

Postbus 1630 – 6201 BP Maastricht

•

Morgelijkheid tot het uitnodigen eigen klantenbestand

T. +31 (0)43 – 383 83 33

•

Morgelijkheid tot het organiseren van een relatieontvangst
(out of pocketkosten niet meegerekend)

Contactpersoon:

NB. Additionele huur zoals extra stroomafsluiting, parkeerkaarten, AV, tapijt, rigging, etc. gaat via

Limburg Leads

MECC Exhibitor Services. Neemt u voor vragen hierover contact op via es@mecc.nl of raadpleeg het

Job Thissen

deelnemershandboek.

Sponsormogelijkheden
Naast deelname met een stand bieden wij ook verschillende sponsor
mogelijkheden op maat. Vraag het Limburg Leads team naar de opties.

limburgleads.com
Waardevolle ontmoetingen tussen
grenzeloze ondernemers.

T. +31 (0)6-20495508
limburgleads@mecc.nl

