
LABORAMA 2021 

Beste fabrikant en leverancier van laboratoriumapparatuur,

In 2021 wil LABORAMA opnieuw haar tweedaagse vakbeurs voor laboratoriumprofessionals organiseren. 

Deze 22e editie zal doorgaan op donderdag 3 en vrijdag 4 juni 2021 in Paleis 1 van Brussels Expo. 

Na een afgelaste 2020 editie willen we er in 2021 weer staan met een volwaardig event.

Naast de live beurs voorzien wij in 2021 ook een volwaardige digitale versie van LABORAMA. Op die manier 
krijgen exposanten niet alleen meer exposure, maar kunnen zij ook contact hebben met bezoekers die niet 
fysiek aanwezig zijn. Meer informatie over de digitale beurs volgt.   

Voor de organisatie van de live editie van LABORAMA 2021 zal de organisator de veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen die ons door de overheid en de eventsector worden opgelegd, toepassen. 
De organisatie gebruikt als basis het CERM (Covid Event Risk Model) en het protocol voor beurs- en 
eventorganisatoren. 

Beide protocollen werden opgesteld in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde 
onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties en zijn door de overheid goedgekeurd.  
Ze worden gebruikt om voor exposanten en bezoekers een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

De huidige Covid-19 situatie vraagt van ons allemaal aanpassingen en flexibiliteit. Wij vragen iedereen de 
regels die op het moment van de beurs van toepassing zijn, na te leven.

LABORAMA
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1   Elke aanwezige (bezoeker, exposant, …) zal geregistreerd worden.

2   Doorheen de hallen zullen er alcohol dispensers staan, ter beschikking 
van alle aanwezigen.

3   Mondmaskers zijn verplicht.

4   Ook tijdens opbouw en afbouw zijn mondmaskers verplicht.

5   Gangen zijn 4m breed om de social distancing mogelijk te maken.

6   De looprichting wordt aangegeven in elke gang, zodat bezoekers 
mekaar niet kruisen.

7   Per module van 12m2, zullen er maximum 2 personen standpersoneel 
mogen aanwezig zijn (1,5m regel).

8   Per bezoeker wordt een bereikbare oppervlakte van 10m² voorzien.

9   Catering wordt enkel ingericht volgens de dan geldende 
veiligheidsregels (individueel verpakte porties – voor exposanten: 
bestellingen vooraf plaatsen).

10   Er zal extra aandacht zijn voor het reinigen van stands, toiletten, 
catering …

11   Apparatuur voor preventieve desinfectie is voorzien. 

MAATREGELEN TEGEN COVID-19

Afgelopen jaar werden we allen geconfronteerd met de harde realiteit die een pandemie met zich meebrengt.  
In de toekomst zullen we ons dan ook nog meer focussen op de veiligheid en de gezondheid van onze 
exposanten en bezoekers. 

Wij volgen de voorgeschreven maatregelen van de Belgische federale overheid (CERM en protocol voor 
beurzen) op en proberen waar mogelijk, nog een stap verder te gaan. Wij zullen hiervoor ook zeer nauw 
samenwerken met onze partner Brussels Expo. 

Hieronder vindt u al enkele van de maatregelen voor LABORAMA 2021:

PALEIS 1

Paleis 1 van Brussels Expo staat klaar voor u!

De grote open oppervlakte, prachtige mezzanine, mooie inkom, goede 
toegankelijkheid en voldoende poorten voor op- en afbouw maken van 
Paleis 1 een zeer geschikte locatie om LABORAMA te huisvesten.

Daarenboven is Brussels Expo naast een zeer goed gekend 
beurscomplex met veel uitstraling, ook uitstekend gelegen ter hoogte 
van afrit 7a aan de ring rond Brussel. Met haar locatie op de Heizelvlakte 
is Brussels Expo makkelijk te bereiken zowel met de auto als met het 
openbaar vervoer (metro, tram, bus).

LOCATIE
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MODULAIRE STANDS

Bij elke editie van LABORAMA voegen we nieuwe elementen toe of plaatsen we speciale accenten. 
Onze exposanten stellen elk jaar opnieuw weer hun nieuwste technologieën voor aan de bezoekers. 
Ook wij als beursorganisator blijven niet stilstaan.

Als organisator stellen wij alles in het werk om van LABORAMA het trefpunt van het jaar te blijven 
maken, dat het bezoeken waard is voor iedereen die in de labosector actief is.

Wat zijn de blikvangers voor de 2021 editie?

• Interessant conferentieprogramma.

• Conferentiezaal voor exposanten waar zij presentaties kunnen geven (betalend).

• Digitale beurs. De digitale beurs zal ongeveer 2 weken voor de live beurs openen en online blijven 
tot aan het einde van de live beurs.

De locatie van LABORAMA 2021 is Paleis 1 aan de Keizerin Charlottelaan, 1020 Brussel. Inkom van  
de beurs: aan de kant van het Atomium. Parkeert u op parking C? Dan kunt u gebruik maken van  
de gratis shuttle voor uw transport heen en terug tussen parking C en de beurshal. Om het vervoer 
veilig te laten verlopen worden meer bussen voorzien, die elk op een capaciteit van 50%  
gebruikt worden.  
Zo kan er voldoende afstand tussen de passagiers voorzien worden. 

• Opbouw &  
     afbouw stand
• 3 LED spots

• Reiniging stand 
• 2 parkeerplaatsen

Naamborden 
met uw 

bedrijfsnaam &  
standnummer

Tapijttegels

Modulaire stands van minimum 12 tot maximum 120 m²

U kan het overzicht terugvinden op de 
LABORAMA-website  
www.expo.laborama.be.

Waar moet u zelf voor zorgen? Meubilair, 
elektriciteit en de apparatuur die u in uw 
stand wenst te tonen.

• Meubilair: kan u eenvoudig via het 
online beurshandboek bestellen bij onze 
meubilairpartner.

• Elektriciteit: kan u eveneens eenvoudig 
via het online beurshandboek bestellen 
(u bestelt rechtstreeks bij Brussels Expo).

Alle exposanten krijgen hier toegang toe 
vanaf januari 2021.

LABORAMA 2021 * prijs voor deelname aan de live beurs
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DEELNAMEPRIJS 

Aanvullend op de live beurs, zal er deze editie ook een digitale 
beurs zijn waar bezoekers terechtkunnen. Exposanten genieten 
hierdoor gedurende een langere periode van een verhoogde 
zichtbaarheid en bereikbaarheid bij de bezoekers. Ook bezoekers 
die niet naar de live beurs komen, kunnen zo toch nog in contact 
komen met een uitgebreid netwerk van potentiële leveranciers.

Het digitale platform biedt:
• Lead capturing;
• Meetingmodule;
• Interactief grondplan;
• Mobiele event applicatie;

• …

Elke exposant heeft de mogelijkheid om een digitale stand aan te 
maken. Laborama voorziet een infosessie om de digitale beurs toe te 
lichten.

• De prijs voor deelname omvat uw stand zoals beschreven onder het hoofdstuk modulaire 
stands en een basispakket voor deelname aan de digitale beurs.

• Minimum reservatie voor de live beurs is 12m². Maximum 120m².
• De deelname aan de digitale beurs wordt verrekend in de prijs van de eerste module die u 

reserveert en bedraagt €450,- (excl. BTW) voor leden en € 600,- (excl. BTW) voor niet-leden.
• De prijs van de modules voor deelname aan de live beurs blijft ongewijzigd.

• Exposanten kunnen zich registreren vanaf november 2020 .
• Exposanten die dit wensen, kunnen het basispakket van de digitale beurs uitbreiden 

met extra toepassingen die zij kunnen bestellen via de bestelformulieren in het 
beurshandboek.  Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip.

LABORAMA  
2021  

gaat ook digitaal

Oppervlakte Ledenprijs Prijs voor niet leden

12m2 €2.790,- €3.590,-

24m2 €5.130,- €6.580,-

36m2 €7.470,- €9.570,-

48m2 €9.810,- €12.560,-

72m2 €14.490,- €18.540,-

96m2 €19.170,- €24.520,-

120m2 €23.850,- €30.500,-

(*) vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Deelnameprijzen(*) zijn:
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Een uitgelezen publiek met projecten.

LABORAMA 2019* mocht een gespecialiseerd publiek ontvangen 
dat specifieke projecten had voor de nabije toekomst.  
Gedurende de 2 beursdagen, mochten we 1909 labo-professionals 
uit 786 bedrijven verwelkomen.

*Daar de beurs niet in fysieke vorm is kunnen doorgaan in 2020, geven we hier de statistieken 
van de 2019 editie mee.

8% Ik bepaal  
de producten/merken

43% Ik ben betrokken 
bij de beslissing

11% Ik neem 
de eindbeslissing

19% Ik geef advies voor 
producten/merken

13% Niet van toepassing 

6%
Ik ben weinig 
betrokken in het 
aankoop proces

BESLISSINGSBEVOEGDHEID

OBJECTIEVEN 
BEZOEKERS

1%

Andere

Leverancier ontmoeten

26%

20%

Nieuwe contacten 
leggen

35%

Informatie verzamelen

15%

Oplossing vinden voor 
een bestaand probleem

2%

Geen specifiek objectief 

8%

Agro-voeding

11%

Biogenetica
Biofarmacie

Biotechnologie

10%

Farmaceutica
Cosmetica

8%

Medisch / Klinisch / 
Forensisch

21%

ChemieService
laboratorium

9%

INDUSTRIETYPE

28%

Andere

5%

Milieu
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Inschrijvingen zijn geopend!

Inschrijven kan vanaf nu via het online 
inschrijvingsformulier op expo.laborama.be.  

Op onze website kan u ook terecht voor alle 
andere praktische informatie in verband  

met de 22e editie van LABORAMA.

LABORAMA 2021
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Laborama biedt een platform waar professionele 
gebruikers en aanbieders op een open en vrijblijvende 
manier met elkaar in contact kunnen treden. 

Zoals steeds zijn alle sectoren die verbonden zijn 
met de laboratoriumsector goed vertegenwoordigd. 
Hierdoor is LABORAMA de totaalbeurs voor 
laboratoriumtechnologie in België en Luxemburg. 

Als beursorganisator zijn wij overtuigd van de 
meerwaarde van het concept met modulaire, uniforme 
stands van minimum 12 m² en maximum 120 m². 
Dankzij het all-in concept kunnen zowel grote als kleine 
bedrijven tegen een redelijke prijs hun producten en 
diensten komen voorstellen.

Laborama is de beroepsvereniging voor distributeurs en fabrikanten van laboratoriumapparatuur en 
toebehoren. 

Is uw onderneming actief in deze sector en bent u nog geen lid? Dan is dit misschien wel het aangewezen 
moment om u aan te sluiten bij Laborama. Onze leden genieten van een aantrekkelijke korting bij deelname 
aan de vakbeurs en op een aantal bijkomende diensten. Bij activiteiten krijgen leden ook als eerste de 
mogelijkheid om zich in te schrijven... Maar er zijn uiteraard veel meer voordelen verbonden aan het 
lidmaatschap. Raadpleeg onze website www.laborama.be voor meer informatie of neem contact op met ons 
secretariaat via info@laborama.be. 

Het lidmaatschap staat open voor bedrijven die gevestigd zijn buiten België, op voorwaarde dat zij actief zijn 
op de Belgische markt. 

Naast de vakbeurs LABORAMA is Laborama als federatie ook de organisator van diverse andere activiteiten 
voor de laboratoriumsector zoals: het Laborama Quality Service Label, de LAB Automation Day, Labojobs en 
het Laborama e-Magazine.

Vraag nog voor 1 december uw lidmaatschap aan en  
geniet van alle kortingen waar leden recht op  
hebben tijdens LABORAMA 2021.

FEDERATIE

LABORAMA: het trefpunt  
voor de laboratoriumsector



LABORAMA VZW
Z.1 Researchpark 310 
1731 Zellik

Tel.: +32-2-481 00 50
E-mail: info@laborama.be
Website: www.expo.laborama.be


