


Partnerpakketten Word partner van de Promotiedagen!

• Logo op downloadkaarten
• Logo op fysieke relatiekaarten
• Logo op de website
• Logo bij opening, arena en borrel
• 2 x Nieuwsitem in de nieuwsbrief
• Logo in de nieuwsbrief
• Logo of banner op de downloadkaarten
• Logo op groot beeldscherm bij de entree 

Promotiedagen
• 25 kaarten voor de beursopening, inclusief 

lichte lunch
• 10 kaarten deelnemersborrel, inclusief  

40 consumptiemunten
• 25 kaarten bijeenkomst tweede beursdag, 

inclusief lichte lunch

Prijs op aanvraag

U kunt als bedrijf uw naam verbinden aan de Promotiedagen. U vergroot de zichtbaarheid van 
uw bedrijf en toont uw betrokkenheid bij het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Partners worden 
zichtbaar gemaakt op de vele publicitaire uitingen voorafgaand, tijdens en na het evenement, zoals 
website, nieuwsbrieven, entreekaarten en advertenties. Partners hebben bovendien de gelegenheid 
om relaties uit te nodigen voor een aantal exclusieve bijeenkomsten, zoals de beursopening, de 
deelnemersborrel en een grote bijeenkomst op de tweede beursdag . Dit pakket kan nog worden 
uitgebreid met een standruimte op een A-locatie op de beursvloer en de mogelijkheid tot het 
organiseren van bijeenkomsten op of naast de beursvloer.

• Alle voordelen van Partnerpakket Silver
• Standruimte 24m2

• Bijeenkomst in de Promotiedagen Arena  
of aparte zaal

Prijs op aanvraag



Sponsoring Promotiedagen Arena
De Promotiedagen Arena is dé centrale sprekersarena op de beursvloer. Als sponsor bent u volop 
zichtbaar met naam en logo in de Arena en op het programma dat via diverse media wordt
verspreid. Vanzelfsprekend mag u zelf ook deel uitmaken van het programma.

Sponsoring Opening
De Promotiedagen gaat jaarlijks van start met een officiële opening met een aansprekende gastspreker 
(BN’er). Als sponsor van de opening bent u volop zichtbaar in de openingszaal en in alle
uitingen rond dit event. Tevens kunt u 25 personen uitnodigen om aanwezig te zijn bij de opening.

Sponsoring Borrel
Na afloop van de eerste beursdag vindt er een drukke standhoudersborrel plaats in de springerfoyer. Als 
sponsor van de borrel bent u zichtbaar in de zaal en op de uitnodiging die digitaal en op papier wordt 
verspreid. Tevens kunt u 10 personen uitnodigen voor de borrel.

Sponsoring 
Promotiedagen Arena:

(max. 5 bedrijven)
€ 1995,-

• Logo-uiting op een wand in de 
arena

• Logo-uiting op digitale schermen 
in de arena

• Logo-vermelding op het  
programma in het magazine

• Logo-vermelding op het  
programma op de website

• Logo-vermelding op het  
programma naar kaart- 
downloaders

• Eigen presentatie in de arena, 
ongeveer 30 minuten

Als organisatie zoeken we naar een 
divers en evenwichtig programma, 
waardoor niet alle aanvragen voor 
een presentatie automatisch kunnen 
worden bevestigd.

Sponsoring Opening
(max. 3 bedrijven)

€ 1495,-

• Logo op presentatiescherm in  
de openingszaal

• Logo op routingborden en  
schermen

• Logo op officiële uitnodiging

• Logo in nieuwsitem op  
de website

• Mogelijkheid om 25 personen  
uit te nodigen

• Catering inclusief

Sponsoring Borrel
(max. 3 bedrijven)

€ 895,-

• Logo op toegangskaart /  
uitnodigingskaart voor de borrel

• Logo zichtbaar op groot scherm  
in de zaal

• Naam genoemd door DJ

• Mogelijkheid om 10 externe  
personen uit te nodigen

• 40 consumpties

Vanzelfsprekend kunt u ook uw 
eigen relaties uitnodigen.

Sponsor een bijeenkomst



Online adverteren
U kunt adverteren met uw banner in onze nieuwsbrief. Deze heeft een bereik van meer dan 16.000 
geadresseerden. Moment van plaatsing gaat in overleg en is afhankelijk van onze nieuwsbriefplanning. 
Kiest u voor publicatie van uw logo op onze website (www.promotiedagen.nl), dan draait uw logo mee 
in de ‘loop’ met andere logo’s. De logo’s worden vanaf half september getoond.
Hiernaast kunt u nog adverteren op de videowall, gelijk naast de hoofdingang. Op deze videowall 
van 4x3 meter, wordt het programma van de beurs getoond met daarnaast ruimte voor commerciële 
uitingen.

Geven van een presentatie
Tenslotte biedt de Promotiedagen meerdere mogelijkheden voor het geven van een presentatie. 
Hiervoor kunt u een aparte zaal reserveren, met een capaciteit van 10 – 1600 personen. Op de 
beursvloer zelf zijn er mogelijkheden om te presenteren in de Promotiedagen-arena.
De Promotiedagen Arena is dé centrale sprekersarena op de beursvloer en biedt plaats aan +- 75 
gasten. Uw presentatie duurt ongeveer 30 minuten en wordt opgenomen in het programma. Het 
programma wordt geplaatst in het magazine en op onze website, voorafgaan aan de presentatie 
getoond op de schermen rondom de Arena én verspreid via alle kaartdownloads. 

De presentatie dient op een informatieve wijze een bepaald onderwerp uit te lichten, en mag geen puur commerciële lezing zijn. Het 
tijdstip van de presentatie wordt in overleg met  de organisatie bepaald. Als organisatie zoeken we naar een divers en evenwichtig 
programma, waardoor niet alle aanvragen automatisch kunnen worden bevestigd. 

Online adverteren

• 16.000 geadresseerden

• 1x met banner in de nieuwsbrief € 495,- 

• 3x met banner in de nieuwsbrief € 1250,-  

• met logo of banner op de website €395,- 

• Advertentie op de videowall  
naast de entree, buiten  € 595,-

Geven van een presentatie

• In een aparte zaal 
Kosten op aanvraag

• In de Promotiedagen Arena       € 395,-

Extra
Exposuremogelijkheden



 
Bedrijfsgegevens:

Naam:  

Postadres:  

Postcode:  Plaats:  

  

Partnerschappen:

	 Silver-partner (maximaal 3 bedrijven) prijs op aanvraag

	 Gold-partner (maximaal 3 bedrijven) prijs op aanvraag

Sponsoring:

	 Sponsoring Promotiedagen Arena (max. 5) €  1.995,-

	 Sponsoring opening (max. 3) €  1.495,-             

	 Sponsoring Borrel (max. 3) €     895,-

Extra Exposure:

	 1x Banner in nieuwsbrief (max. 3) €  495,-

	 3x Banner in nieuwsbrief (max. 3) €  1.250,-

	 Advertentie op videowall nabij hoofdentree, buiten €  595,-

	 Geven van presentatie in Promotiedagen Arena €  395,-

	 Logo of banner op de website www.promotiedagen.nl (max 10) €  395,-

Inschrijfformulier



Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland B.V.
Postbus 5124, 9700 GC Groningen • Tel. 050 - 5258999 • Fax. 050 - 5258650

info@promotiedagen.nl • www.promotiedagen.nl • @promotiedagen

De Promotiedagen voor het bedrijfsleven 
Noord-Nederland B.V. is een onderdeel van:
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