
Hoe maak je een bezoek aan de 15e PROVADA nog leuker, en 

maak je als bezoeker van dit jubileumjaar een onvergetelijk 

feestje. Deel je tijd zorgvuldig en  efficient  in en ga goed 

voorbereid naar de beurs is het advies van Femke Odekerken, 

hoofd marketing & communicatie en projectmanager

Marije van Selm.

1 Meld je aan voor de inhoudelijke bijeenkomsten. Dan 

reserveren wij een plekje en heeft de bezoeker met zekerheid 

een stoel. Woensdag is van oudsher de drukste dag, en is de 

beurs om half tien al open. Houd daar rekening mee!

2 
Voorkom wachtrijen: koop een kaart online en upload direct 

je foto. Bij de balies kan het druk zijn. Vergeten? Geen nood 

dan maken wij een foto bij de balie. Het kan zijn dat het dan 

wat langer duurt.

3 Wil je de juiste mensen ontmoeten en afspraken maken, 

meld je dan aan voor de beursplanner en maak een 

account aan. Dit jaar voor het eerst op de PROVADA. In de 

beursplanner kun je makkelijk afspraken maken met mensen 

die net als jij een account hebben, bijvoorbeeld met je favoriete 

standhouders. Aanmelden voor een bijeenkomst is ook zo gepiept 

via de planner.

4 TAKE A SEAT op de stand van PROVADA Future hal! Laat 

je inspireren en praat mee over technologische innovaties in 

de vastgoedsector. Dit zijn korte tafelgesprekken van zo’n 30 

tot 45 minuten met maximaal acht personen. De host bepaalt het 

onderwerp. In deze tafelgesprekken kom je snel to the point en kan 

iedereen zijn zegje doen. Een podium om je mening te delen en te 

sparren over bijvoorbeeld energietransitie en klimaatverandering. 

5 Met de auto komen kan, maar denk er ook eens over na om 

de trein, tram, bus, metro of fiets te pakken. De PROVADA 

is niet de enige beurs in de RAI; parkeergarages zijn snel vol. 

Er zijn goede verbindingen naar de RAI. Helemaal nu de nieuwe 

Noord-Zuid lijn er is! 

6 Schrijf je in voor de openingskeynote op dinsdag over de 

onderbewuste werking van ons brein. Een seminar van 

filosoof en cabaretier Paul Smit. Hij laat je op humoristische 

wijze inzien dat je vaak blijft hangen in hetgeen je altijd al doet. 

Zeker weten dat het bezoek een positieve en inspirerende toon zet 

voor deze drie enerverende beursdagen.

7 Een tip voor de volgende PROVADA in 2020: reserveer tijdig 

je overnachting. Hotels in de omgeving zitten heel snel vol. 

Dat zien we ieder jaar weer. 
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20.000 m2

274  standhouders

meer dan 250 bijeenkomsten

25.000 bEZOEKERS
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