
 

 
‘Spelregels’ bezoek van studenten aan CUE2018 

 
 
Beste student, 

 

Bedankt voor jouw interesse in de vakbeurs CUE2018, welke van 15 tot en met 17 

januari plaats vindt in Rotterdam Ahoy.  

 

Voor de exposant is deze vakbeurs een plek om te netwerken, nieuwe business te 

genereren en bestaande relaties te ontvangen. Jij bent als student voor de exposant ook 

een belangrijke doelgroep: wellicht ben jij een toekomstige collega. Jouw doel op de 

beurs verschilt echter van die van de exposant.  

Omdat je samen met andere studenten de beurs bezoekt, willen wij als beursorganisatie 

voorkomen dat exposanten (te) veel studenten tegelijk in hun stand ontvangen. Daarom 

vragen wij jullie onderstaande ‘spelregels’ in acht te nemen. 

 

‘SPELREGELS’ 

• Je bent op elke beursdag van harte welkom. Naar onze verwachting is een 

beursbezoek op de woensdag het meest effectief, omdat exposanten het dan iets 

minder druk hebben; 

• Als je vragen hebt, stel je even voor en zeg van welke opleiding je bent. Wacht 

een moment af dat de exposant niet in gesprek is en beschikbaar is voor vragen; 

• Voor het maken van foto’s moet je altijd toestemming vragen; vertel daarbij 

duidelijk het doel (voor een verslag van school bijvoorbeeld). Niet iedereen is er 

namelijk van gediend dat zij, of hun producten, worden gefotografeerd. Krijg je 

geen toestemming voor het maken van een foto, respecteer dat; 

• Ga in kleine groepen van circa 4 personen de beursvloer op. Spreek van tevoren 

af welke bedrijven of stands je gaat bezoeken; 

• Samenscholing van groepjes studenten is niet toegestaan. Veel stands zijn 

te klein om er met veel personen tegelijk te staan. Wil je naar een stand en er 

staat al een groepje studenten, probeer dan later terug te komen; 

• Je bent te gast op de vakbeurs en we verwachten van je dat je je ook als zodanig 

gedraagt; 

• Eerste- en tweedejaars studenten dienen onder begeleiding van een docent de 

beurs te bezoeken. 

 

 

De VPT (Vereniging voor Podiumtechnologie) organiseert de VPT Academy, waarin ook 

diverse lezingen zijn opgenomen die interessant zijn voor studenten. Kijk voor het 

programma op www.cue.nl.  

 

We danken je voor je medewerking en gaan ervan uit dat de bovenstaande informatie 

bijdraagt aan een voor jou waardevol vakbezoek!  

 

Heb je vragen, aarzel niet en kom naar de infobalie (standnummer 110) op de 

beursvloer. 

 

Hartelijke groet, 

 

Het Projectteam van CUE2018 

http://www.cue.nl/

