Richtlijnen voor het veilig bezoeken van showUP
Algemeen

Blijf thuis bij gezondheidsklachten en blijf thuis als
huisgenoten klachten hebben.

Houd altijd 1,5 meter
afstand en vermijd
fysiek contact.

Vermijd fysiek contact zoals
handen schudden en omhelzen.

Gebruik de hand
sanitizers die bij
toiletten en op de
beursvloer staan.

Het dragen van een
mondkapje is NIET
verplicht. Mondkapjes zijn
gratis beschikbaar bij de
entree voor diegenene die er
wel één willen dragen.

Er worden extra
hygiëne maatregelen
voor toiletten en
contactoppervlakken genomen.

Het klimaatsysteem van
de Brabanthallen staat
garant voor goede
ventilatie en
continue toevoer van
verse lucht.

Om te grote drukte te
voorkomen registreer je je
voor een specifieke dag
en tijdslot waarin je de
beurs kan bezoeken.

Richtlijnen voor het veilig bezoeken van showUP
Vóór je bezoek

Registreer altijd vooraf en online. Je kunt je ter plekke NIET
registreren. Kies een tijdslot. Je kunt showUP bezoeken tussen
09:00-13:30 of tussen 14:00-19:00.

Eén dag voor je bezoek ontvang je een mail met
protocollen en regels. Na het invullen van de gezondheidscheck kun je je toegangsbadge downloaden en printen.

Je kunt je beursbezoek via www.showup.nl voorbereiden en zo je tijd
op de beurs efficiënt besteden. Plan thuis de route die je wilt lopen, de
plattegrond en deelnemerslijst staan online.
TIP: maak vast een afspraak bij je favoriete deelnemer.

Op de dag van het beurs bezoek neem je een print van
je toegangsbadge mee. Kom met de auto als je dat
kunt. Volg aanwijzingen op locatie.

Volg altijd de instructies van de corona verantwoordelijke en toezichthouders.
Zij zien toe op de naleving van de protocollen en richtlijnen en zorgen daarmee voor een veilig beursbezoek.

Richtlijnen voor het veilig bezoeken van showUP
Tijdens je bezoek

Bezoek showUP in het gereserveerde tijdslot. Neem hygiëne
maatregelen in acht en bewaar altijd 1,5 meter afstand.

Bij de entree kun je zelf je jas ophangen. Je scant zelf de badge
en je ontvangt een keycord.
TIP: laat je jas in de auto bij lekker weer.

Door de extra brede gangpaden is er ruimte genoeg om afstand
te houden en de beurs rustig te bezoeken. Hou een logische
looproute aan, loop rechts en kijk rechts.

Hou in stands ook altijd 1,5 meter afstand en vermijd
fysiek contact. Handen schudden, elkaar omhelzen en kussen
kan helaas nog steeds niet.

Bij de foodcourts worden alle items voorverpakt verkocht. Je
kunt alleen met pin betalen en er mag alleen zittend gegeten en
gedronken worden.

Volg altijd de instructies van de corona verantwoordelijke en toezichthouders.
Zij zien toe op de naleving van de protocollen en richtlijnen en zorgen daarmee voor een veilig beursbezoek.

