
Promotie- en sponsormogelijkheden
Rotterdam Ahoy helpt u graag om uw beursresultaten te optimaliseren. Om de zicht-
baarheid van uw bedrijf te verbeteren en traffic naar uw stand te genereren, hebben 
wij verschillende advertentiemogelijkheden samengesteld. Voor meer informatie of 
reserveringen, neem contact op met het Europort projectteam, tenzij anders vermeld. 

Lanyard met logo 
Alle bezoekers met uw logo de beursvloer over? Dat kan 
wanneer u lanyards laat bedrukken met uw logo. De lan-
yards worden alle beursdagen aan iedere bezoeker uit-
gereikt in combinatie met hun bezoekersbadge. 
Exclusief voor 1 bedrijf. 
Prijs: € 17.500,- 
(inclusief productiekosten van de lanyards)

Logo op bezoekersbadge
Alle bezoekers van Europort ontvangen bij de entree een 
bezoekersbadge. Plaats uw logo op de badge en kom zo 
prominent onder de aandacht bij alle beursbezoekers. 
Exclusief voor 1 bedrijf. 
Prijs: € 12.500,- (inclusief productiekosten)

Logo op oriëntatieplattegronden 
Op de beursvloer staan op verschillende plaatsen oriënta-
tieplattegronden. Uw logo hierop met een verwijzing naar 
uw stand? Niemand die u nu nog voorbijloopt! 
Maximaal 5 bedrijven. 
Prijs: € 1.250,- per logo
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Advertorial of banner in digitale nieuwsbrief  
Europort stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief aan 
circa 60.000 potentiële bezoekers. Plaats een advertorial 
of banner in deze nieuwsbrief voor een gerichte boodschap 
aan uw doelgroep. In overleg wordt bepaald in welke editie 
uw advertorial of banner wordt geplaatst. 
Maximaal 1 per nieuwsbrief. 
Prijs: € 1.750,-

Promotiemogelijkheden pendelbussen 
Aan bezoekers die op afstand parkeren, biedt Europort 
een speciale “Park & Ride shuttle service”. Ook vanaf de 
meeste hotels in Rotterdam biedt Europort een gratis 
pendel service van en naar de beurs. De bussen bieden 
u verschillende promotiemogelijkheden. U kunt hierbij 
denken aan het bestickeren van de bussen, maar ook aan 
een promotionele actie in de bussen. Voor meer informatie 
neem contact op met Faircom Media, tel.: 020 462 0880, of 
e-mail: sales@faircom.nl
Prijs: vanaf € 4.950,- (afhankelijk van gewenste promo-
tionele actie) 

Promotiebanner in bevestiging bezoekersregistratie  
Alle Europort bezoekers dienen zich te registreren om 
toegang tot de beurs te verkrijgen. Circa 85% van de 
bezoekers doet dit via de online registratiemodule.  Deze 
voorgeregistreerde bezoekers ontvangen een bevestiging 
met e-voucher die zij meenemen naar de beurs om hun 
persoonlijke badge te ontvangen. Het is mogelijk om in de 
e-voucher ook uw promotiebanner te plaatsen. Hiermee 
bereikt u voorafgaand aan de beurs alle voorgeregistreerde 
bezoekers. Exclusief voor 1 bedrijf.
Prijs: € 4.950,- 

Logo in Europort App
Europort heeft een speciale app ontwikkeld, geschikt voor 
iPhone en Android. De app bevat o.a. een exposantenlijst 
met uitgebreide zoekmodule en een bookmark-functie, 
waarmee men een persoonlijke route kan creëren. Ook 
kunnen onderdelen uit het kennisprogramma als favoriet 
ingesteld worden. Sponsor het laadscherm en startscherm 
van de app en breng uw organisatie onder de aandacht van 
alle app gebruikers. 
Prijs: € 4.950,- 



Bigboard  
Door te adverteren op een bigboard van 9 x 3 meter kan de 
bezoeker niet om uw bedrijf heen. Het bigboard bestaat uit 
een frame waarin een doek wordt gespannen. Locaties op 
aanvraag.

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: € 3.950,- (inclusief productie en plaatsing) 

Mobiele doeklocaties    
Op verschillende locaties kunnen mobiele reclamedoeken 
geplaatst worden. Afmetingen variëren per locatie. 
Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: vanaf € 2.450,- (exclusief productie en plaatsing en 
afhankelijk van formaat)

Exposuretoren
Op verschillende locaties rondom Ahoy kunnen Exposure-
torens worden geplaatst om de bezoekers te attenderen 
op uw deelname. Alle vlakken van deze torens kunnen met 
een andere uiting worden ingezet.

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media
tel.: 020-462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl
Prijs: € 2.950,- (per toren, inclusief productie en plaatsing)

Floor graphics   
Begeleid bezoekers naar 
uw stand door middel van 
vloerreclame. De floor 
graphics van 1 x 1 meter 
met bijvoorbeeld uw logo 
en standnummer worden 
geplaatst in de looppaden. 
Locaties in overleg met 
Rotterdam Ahoy. 

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: € 2.250,- per 5 stuks (inclusief productie en plaatsing)

Mega facade print Hal 8  
Uw mega-advertentie van 10 x 8 meter op de facade van Hal 
8? Dit is een unieke mogelijkheid om de aandacht van de 
bezoekers te trekken nog voor zij het gebouw betreden. 
Exclusief voor 1 bedrijf. 
Prijs: € 6.950,- (inclusief productie en plaatsing)  
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Commercial op plasmaschermen 
Vertoon uw commercial, 
stilstaande boodschap of 
logo op alle plasmascher-
men in de centrale entree-
hal van Ahoy gedurende de 
hele beurs. Zo ontkomt geen 
enkele bezoeker aan uw 
boodschap. Ongeveer 100 
vertoningen per beursdag. 
Maximaal 5 bedrijven. 

Prijs: Logo of stilstaande boodschap (max. 10 sec): € 500,- 
(excl. ontwerpkosten)
Prijs: Film (max. 30 sec): € 1.500,- (excl. productiekosten) 

De genoemde tarieven zijn exclusief productiekosten voor 
de commercial. Neem voor de aanleverspecificaties con-
tact op met het projectteam. 

Slagboomreclame 
Voor een 1e contactmoment 
met bezoekers die met de 
auto arriveren, springen 
de slagboomkokers direct 
in het oog. Er zijn in totaal 
10 slagbomen waar kokers 
met uw bedrijfsuiting op 
geplaatst worden. Exclusief 
voor 1 bedrijf.
 

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: € 3.550,- (inclusief productie in zwart met 2 steun- 
kleuren en plaatsing)

Toiletreclame 
De toiletreclame wordt 
geplaatst in de daarvoor 
bestemde posterlijsten in de 
toiletruimtes van Ahoy. De 
posterlijsten op A3 formaat 
zijn bevestigd boven ieder 
urinoir en aan elke (binnen-
kant) deur van de damestoi-
letten en waar mogelijk 
boven de wastafels.  
Maximaal 3 bedrijven. 

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: € 3.315,- voor 50 posterlijsten (incl. plaatsing en 
productie posters)
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Roltrapbranding
De beglazing aan de bin-
nenkant van de roltrap 
naar het Congres- en 
Vergadercentrum van Ahoy 
kan worden voorzien van 
uw bedrijfskleuren, logo 
of boodschap. Een zeer 
opvallend en hoogwaardig 
product. Exclusief voor 1 
bedrijf. 

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs voor 1 roltrap: op aanvraag en afhankelijk van manier 
van branding.

Trapreclame     
De trap in Ahoy Plaza 
tegenover het restau-
rant Rivers kan bestick-
erd worden. Er worden 
stickers geplaatst op 
de schopborden van de 
traptreden. Per schopbord 
wordt 1 sticker over de 
gehele lengte geplakt, dit 
geeft een totaal-effect als 
alle treden bestickerd zijn. 
Exclusief voor 1 bedrijf.

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: € 3.250,- (inclusief productie en plaatsing)

Advertentie in beursgids (hand-out)  
Naast de catalogus wordt een beursgids verspreid met de plat-
tegrond, de exposantenlijst en het dagprogramma. Bezoekers 
gaan hiermee gericht de beursvloer over. In de beursgids kunt u 
een advertentie afnemen met daarin uw logo, standnummer en/
of webadres of een logovermelding bij de plattegrond van een hal 
naar keuze. 

De samenstelling en advertentieverkoop van de hand-out wordt, 
net als de catalogus, verzorgd door Yellow & Finch Publishers, tel. 
+31 (0)118 473 398 of e-mail info@ynfpublishers.com.
Prijs 1/1 full colour advertentie (85 x 160 mm): € 1.000,-
Prijs 1/2 full colour advertentie (85 x 80 mm): € 600,-

Voor informatie over speciale posities, bijsluiters en 
reserveringen, neem contact op met het sales team van Yellow 
& Finch, tel. +31 (0)118 473 398 of info@ynfpublishers.com.
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Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 

Voor meer informatie over de promotie-
mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
het projectteam van Europort 2017.

Rotterdam Ahoy 
Tel: 010 - 293 3250
info@europort.nl
www.europort.nl 

Adverteren in beurscatalogus 
Adverteren in de officiële beurscatalogus is de 
gelegenheid bij uitstek om bezoekers te attenderen op uw 
deelname, standlocatie, activiteiten en/of noviteiten. De 
catalogus blijft ook na de beurs een belangrijk naslagwerk 
voor bezoekers. 

Samenstelling van de catalogus en advertentieverkoop is 
in handen van Yellow & Finch Publishers. 

Afmetingen
• ¼ pagina fc advertentie   € 980,-
• ½ pagina fc advertentie    € 1.575,- 
• 1/1 pagina fc advertentie    € 2.940,-
• 2/1 spread pagina fc advertentie   € 4.725,- 
 
Voor informatie over speciale posities, bijsluiters en 
reserveringen, neem contact op met het sales team van Yellow 
& Finch, tel. +31 (0)118 473 398 of info@ynfpublishers.com.

Mega wandexposure tussen hal 8 en hal 7
Recht boven de doorgang van hal 8 naar hal 7 kan een mega 
wandbanier van 15,03 x 2,34 meter (b x h) met uw advertentie 
geplaatst worden. Exclusief voor 1 bedrijf.
Prijs: € 3.950,- (inclusief productie en plaatsing)

Wandexposure tussen hal 1 en hal 1A
In de gangen die hal 1 met hal 1a verbinden, is het mogelijk 
om uw bedrijfsadvertentie te plaatsen in de vorm van een 
wandbanier 6,40 x 3,30  meter (b x h).
Prijs: € 1.800,- per banier (inclusief productie en plaatsing)

Voor meer informatie, neem contact op met Faircom Media, 
tel.: +31 20 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.


