Standhouderinformatie
Main Industry
Woensdag 30 en donderdag 31 maart 2022
Tijdens Main Industry staat de standcateringservice garant voor een uitstekende
verzorging en stipte levering van al uw food en beverage. Met deze brief informeren wij u
graag over de mogelijkheden.
De volgende zaken lichten wij graag nader toe;
1. voorzieningen tijdens op- en afbouw
2. horecavoorzieningen in de stand
3. standhouderdiner op de woensdag 30 maart
4. betaalwijze
1. voorzieningen tijdens de op- en afbouw
Zodra de op- en afbouw begint kunt u gebruik maken van onze opbouwvoorzieningen. Tijdens de
op- en afbouw kunt u o.a. koffie, thee en diverse frisdranken uit onze vending machines halen.
Let hiervoor op de verwijzing op de beursvloer. Voor koude dranken, diverse bake-off broodjes en
snacks verwijzen wij u graag naar de horecavoorziening tegenover de hoofdentree van MartiniPlaza.
2. horecavoorzieningen op de stand
Middels het bijgevoegde bestelformulier standvoorzieningen kunt u uw bestelling doorgeven. De door
u bestelde producten worden bij u in de stand afgeleverd. Wij rekenen € 5,00 per bestelling aan
bezorgkosten. De bestelde thermoskannen koffie en thee worden rond de openingstijden van de
beurs bij u in de stand afgeleverd. Een pakketje met kartonnen bekertjes, suiker, koffiemelk en
roerstaafjes is bij een koffie en/of thee bestelling inbegrepen en wordt samen met de koffie en/thee
bestelling rond de openingstijden van de beurs bij u in de stand afgeleverd. Voor nieuwe koffie en
thee bestellingen belt u met de verantwoordelijke floormanager (nummer wordt op de dag zelf
bekend gemaakt). Het door u ingevulde bestelformulier dient u uiterlijk op vrijdag 25 maart
2022 aan ons te retourneren.
3. standhouderdiner
Op de eerste beursdag, op woensdag 30 maart, bent u van 17.00 tot 19.30 uur van harte welkom in
restaurant Inspirations voor het standhouderdiner. U en uw gasten kunnen hier gebruik maken van
een dinerbuffet, met onder andere; soepen, salades, een hoofdgerechtenbuffet en aansluitend een
dessertbuffet. Het tarief voor het drie-gangen dinerbuffet bedraagt € 26,50 p.p. Drankjes zijn hierbij
niet inbegrepen. Drankjes kunt u tijdens het diner bestellen en met de pin of de MartiniPlaza
betaalpas afrekenen. Reserveren is gewenst. (Opgave van groepen vooraf wordt sterk aanbevolen,
evenals het doorgeven van het tijdstip. Vol = vol!).
4. betaalwijze
Bij de horeca-uitgiftes van MartiniPlaza op de beursvloer kunt u uw aankopen met de pin afrekenen.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de MartiniPlaza betaalpas te bestellen. Deze pas dient
opgewaardeerd te worden met een bedrag naar eigen keuze, op rekening. Het gewenste bedrag kan
op het bijgevoegde bestelformulier worden ingevuld. Vervolgens kan er met de MartiniPlaza
betaalpas bij het centrale horecapunt op de beursvloer worden afgerekend. Losse producten op
rekening afnemen en contante betalingen zijn niet mogelijk. Na afloop van de beurs levert u de
MartiniPlaza betaalpas weer in en wordt het niet besteedde bedrag in mindering gebracht op de
factuur.
Mocht u vragen of wensen hebben betreffende de horecavoorzieningen tijdens Main Industry, neemt
u dan contact met ons op, wij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 050 – 5222818.
Met vriendelijke groet,
MartiniPlaza

