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Vall 11 tol en met 14 juni a<llnstaandc organiseerl
 
Eurohuis de eerste grools opge7.etle
 

Erotica Vak·en Publleksbeurs 'ERO '92'. 

Een publld<strekker van de eerste orde, en een unickl! gelegenheid
 
voor een breerl scala van ondernemers om hun dlensten en
 
produkten bl} het grote publiek te lntroduceren.
 
U moet dllarb\j dan vooral denken aan ultgevcrs, produ~enten vall
 
eroUsene programma's en video's, 06-lijn exploitantell, Importeurs
 
van sexspcelgoed, prive dubs cn postorderbedrijven.
 
Maar oak gespec\ali~erdegaieTies en antlquarlalen, palfums.
 
liCnallmsWnorging, mode enlingerle, impo,tfirmll's van badkllmer

aCt:essoires. slllllpkamer-inrichters en andere ondernemels die hun
 
produkt 'extra sleer' Willen meegeven, passen blnnen de 0lnet.
 

Wij willen hier graag heel expliciet stelJen dal wij OIet deze
 
m<:lnilestath! uil de pure 'porno hoek' willen bliJven.
 
Dc door ons geselecteerdc deelnemers lullen akkoord moeten gaan
 
met Poen strak reglement waarln is va~gelegd wal is toegestaan en wat
 
be~list niet.
 
Op de7.e manier willen wij een eigen kwaliteitsnorm, sreer en goede
 
sluaak toevoegen Clan een branche die zo lanyzamerhand aan Ren
 
opwaardering en een bredere ma~lSChappeli)keacceptatie toe is,
 

Wal betrelt steer en presentalie willen wI) vanaf het allereersl\C begin
 
een eigen kwallteitsnorm vastleggerl.
 
20 zal er veel exira zorg worden besleed aan de<::oralie en groenvoor

ziening en een verantwoorde informMieverstTekking naar buiten toe,
 
Milar vooral de selectie en begeleiding van onze deelnemers moelen
 
de 'ERO '92' tOI een succesvolle tweejaarlijkse publieksmanifestatie
 
maken.
 

Infomarkt
 
Naast produktpresenlatie is blnnen het concept van de 'ERO '92'
 
rllimte gereserveerd vour voorllchtlng van diverse non-profit
 
instellingen en belangenvereniglngell_
 

-,,-~....	 HomosexuaJiteit: ~id;:~~~~lic-hi~g, ~Nvsi-{", -prostitutie-~<l-kb<;~d: 
sex en gehandlcapten. SM, en... wal el verder 'op de mark!' is. 
Alles mag wat ons betreft <lan bod komen. 

PubUclteJt
 
Door de unieke opzct van de 'ERO '92'. rekenen wi] op een forse
 
hoeveelheld Free Publicity. DaamaaSl zal er gericht worden
 
geadverteerd in een grool1l3ntallandclijke en lokale media.
 
Advertenties, persberichten, postering. $ll'ooibiljetten,
 
vermelding In Uit·Agenda's ... we laten niet~ aan het toeval over.
 

Lokatle
 
De 'ERO '92' wordt georganiseerd In het Houtrust Complex,
 
Houtrustweg 108, in Dell Haag.
 
De Grote Hal van 4.000 m2 biedt ruimschoots plaats aan lo'n 70 tot
 
100 expOSi'nten.
 
Daarnaast hebben wij de besehikking over de zogenaamde Rotoncle
 
hal. mel een groot podium waar op geregelde tijden IIngene- en mo

de shows kunnen worden gepresenteerd_
 
Houtrust is mel de auto en mel he! openb/lar vervoer goed bereik·
 
oaar en beschikt over royale pcukeerfaclliteiten,
 

Voorwaarden . Formulieren
 
Deelnemersvoorwaarden. onze inlormatiemap en aanvraag!ormu

lieren voor standbouwservice. energie. telefoon, etc zi}n op ailn"
 

vraag verkr ijgbaar.
 
Tot zover ku nt u aile gewenste 'nlormdtie ook telefonisch onlvangen.
 
Bel 070 ·3504%5 of 3506183 of lax 070 -3506183.
 

Infonnatle
 
MMr informalle, over de beschikbare ruimte, mogelijkheden om uw
 
produkt in een van onze shows Ie presenterell. standbouw.
 
adverteren in de Oeurskrant. speciale vl!rkooppromOlies
 
t1jdells dl! beursdagen, en wat u vcrdcr neg welen wilt. Bel ons....
 
of waIlg er even cen faxbericht aan. Wij nemen per omgallnde
 
konlakl mel u op.
 

Uiteraard is De Rode Draad van plan om volop aanwezige te zijn 
bij deze gebeurtenis. Als je mee wil gaan kan je bij Jo 
opgeven. 


