
WARNING FOR EXHIBITORS
The UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) is warning all exhibitors and exhibition
organisers throughout the world for: Expertcon.Tech, Expo Guide, FairGuide.com and Construct
Data Verlag.

These companies are deliberately misleading exhibitors with offers for inclusion in digital publications
or selling Pre-registered attendees contacts list. They are using forms which strongly look like
admission forms for an exhibition catalogue.

When signing these forms with the information of your company, the company will be provided by an
invoice which has nothing to do with the exhibition organiser. And besides that, they don’t have the
information they are suggesting to share.

On the website of UFI can be found more information and examples as well as the example below..

ProMedia Group has no relation with any of these initiatives/companies and will once again give the
advice to all other exhibitors and exhibition organisers: Avoid any contact with these organisations!

Exposantenwaarschuwing!

De UFI (Wereldwijde brancheorganisatie voor de beurs- en tentoonstellingswereld) waarschuwt alle
exposanten en beursorganisatoren over de hele wereld voor: Expertcon.Tech, Expo Guide,
FairGuide.com en Construct Data Verlag.

Deze bedrijven misleiden exposanten doelbewust met aanbiedingen voor opname in digitale
publicaties en beursbrochures of het verkopen van registratie data. Hiervoor gebruiken ze formulieren
die sterk lijken op formulieren voor opname in een beurscataloguscatalogus. Daarnaast beschikken zij
niet over de informatie van onze deelnemers.

Bij het ondertekenen van deze formulieren met de gegevens van uw bedrijf, zal het bedrijf worden
belast met een factuur die niets te maken heeft met de desbetreffende beurs / beursorganisator.

Op de website van UFI kunt u meer informatie en voorbeelden vinden, net als bijgaand voorbeeld..

ProMedia Group is op geen enkele manier gerelateerd aan een van deze initiatieven / bedrijven en
geeft nogmaals het advies aan alle andere exposanten en beursorganisatoren: Vermijd elk contact
met deze organisaties!

https://www.ufi.org/industry-resources/warning-construct-data/
https://www.ufi.org/industry-resources/warning-construct-data/



