InfraTech 2021 hybride
InfraTech is al veertien edities lang dé plek om elkaar te ontmoeten, te netwerken, kennis te
delen en innovaties in de infra branche te laten zien. Elke twee jaar komt de gehele Nederlandse
industrie bij elkaar wat InfraTech dé ontmoetingsplaats voor de Nederlandse infra professional
maakt. De komende editie, in januari 2021, breiden we uit met extra digitale kanalen om de
branche een ontmoetingsplaats te bieden voor kennis en innovatie binnen de infrastructuur.

We lanceren het Online InfraTech Netwerk Platform!
Begin december 2020 is de launch van het Platform. Vanaf dan, tot en met eind januari 2021,
krijgen infraprofessionals, geïnteresseerden en de bezoekers en exposanten van InfraTech 2021
Hybride, de mogelijkheid om op basis van hun zakelijke interesses elkaar te ontmoeten en zowel
fysieke als digitale afspraken te maken. Op het Online InfraTech Netwerk Platform hebben
exposanten hun eigen omgeving waarin ze kennis kunnen delen over onder meer hun producten,
innovaties en kunnen ze eventuele live kennissessies streamen of een virtueel
rondetafelgesprek hosten. Ook bezoekers hebben een eigen profiel in het platform. Door middel
van een voorregistratie voor de beurs wordt dit automatisch aangemaakt.
Vanaf half december zal de agenda gevuld zijn met inhoudelijke kennissessies, zoals talkshows,
showcases, trainee cases, onderzoek presentaties en keynotes.
In deze brochure treft u meer informatie over de verschillende partnerpakketten waarmee u deel
kunt nemen aan het InfraTech Online Netwerk Platform. Neem bij interesse contact op met ons
sales team.

Bart van Duivenbode
b.vanduivenbode@ahoy.nl
010 293 3605/06 124 228 73

Danny Vrijhof
d.vrijhof@ahoy.nl
010 293 3202/06 152 168 50

Ga voor meer informatie naar onze website
www.infratech.nl

InfraTech 2021 | 12 - 15 januari
Online sponsorpakketten
Partner Pakket 1
€1.000

Partner Pakket 2
€2.000

Partner Pakket 3
€4.000
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Profiel op het Online InfraTech Netwerk Platform

Bedrijfsprofiel met video en/of website links en zoekwoorden
Producten/projecten catalogus (Noviteiten overzicht)
Maximaal # bedrijfsvertegenwoordigers / teamleden

Netwerkmogelijkheden

Maximaal # uitstaande afspraak verzoeken per teamlid¹
Search, connect, chat & (video) onmoetfuncties voor bezoekers en exposanten²

Teamleden

Centraal overzicht van afspraken en contacten
Bedrijfschat functie
Inkomende leads overzicht (geïntereseerd in bedrijf/producten/sessies)

(Kennis)Sessies (incl. logo, call-to-action, aanwezigenlijst)

Pre-recorded Video of zelf een webinar hosten (25 min)
Virtuele Ronde Tafel hosten (max 12 deelnemers, 25 min)
Studio Live Stream (InfraTech Lounge) + Live Q&A (35 min)

Uitleg (Kennis) Sessies
Pre-recorded Video of zelf een webinar hosten (25 min).
Host uw eigen sessie tijdens InfraTech. Dit kan middels Zoom, YouTube, Vimeo of Gotowebinar. Lever deze link bij ons aan, wij laden de link in het
platform en zorgen dat we uw presentatie embedden in het platform en deze terug te vinden is in de event agenda. Bezoekers kunnen zich
vervolgens aanmelden voor uw sessie en deelnemen.
Maximale lengte presentatie: maximale duur 25 minuten. De maximale groepsgrootte is 50 personen.
Virtuele ronde tafel (25 min)
In gesprek met 'hot leads' over een specifiek onderwerp? Host uw eigen virtueel ronde tafel gesprek (25 min, de technische faciliteiten worden
verzorgd door het Online InfraTech Netwerk Platform).
U gaat in gesprek met in totaal 12 personen onder leiding van uw eigen gespreksleider,
Deze sessie wordt tevens vermeld in de event agenda. Bezoekers kunnen zich vervolgens aanmelden voor uw sessie en deelnemen.
Studio Live Stream in de InfraTech Lounge (35 min)
U geeft een presentatie, fysiek of via scherm, in onze InfraTech Lounge, de technische faciliteiten worden door InfraTech verzorgt en de presentatie
zal worden begeleid door een aanwezige moderator. Deze zal ook de Q&A begeleiden vanuit het (digitale) publiek.
Studio Live Stream in Studio Ahoy (hoofdpodium)
I.s.m. de Programma commissie en de gastheren wordt een sector overstijgend programma ontwikkeld waarin alle vijf trends van InfraTech, de
laatste markt ontwikkelingen en business updates aan bod komen.
Het programma in Studio Ahoy is onafhankelijk en wordt georganiseerd door InfraTech i.s.m. branchepartners en gastheren.
¹Als teamlid kunt u 15 uitstaande afspraak verzoeken inplannen, bij acceptatie of weigering van één van de 15 verzoeken, kunt u wederom opnieuw iemand uitnodigen.
²Uitgezonderd sprekers en VIPS.
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

