
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 lanyards 
worden aan iedere bezoeker uitgereikt in combinatie met hun 
bezoekersbadge. Exclusief voor 1 bedrijf. 
Prijs: € 17.500,- (incl. 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 bezoekers. 
Exclusief voor 1 bedrijf. 
Prijs: € 12.500,- (incl. productiekosten)

Logo op oriëntatieplattegronden 
Op de beursvloer staan op verschillende plaatsen platte-
gronden. Uw logo hierop met een verwijzing naar uw stand? 
Niemand die u dan nog voorbijloopt! Max. 5 bedrijven. 
Prijs: € 1.250,- per logo
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SPECIAL SHIPS
SMART SOLUTIONS



Advertorial in digitale nieuwsbrief  
Europort stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief aan 
circa 40.000 potentiële bezoekers. Plaats een advertorial 
in deze nieuwsbrief voor een gerichte boodschap aan uw 
doelgroep. Plaatsing in overleg. Max. 1 advertorial per 
nieuwsbrief. 
Prijs: € 1.750,-

Promotiemogelijkheden pendelbussen 
Europort biedt een speciale “Park & Ride shuttle ser-
vice” en “hotel shuttle service”. De pendelbussen bieden 
u verschillende promotiemogelijkheden, bijvoorbeeld het 
bestickeren van de bussen of 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 promotionele 
actie) 

Promotiebanner in bevestiging bezoekersregistratie  
Alle Europort bezoekers registreren zich voor een bezoek 
aan de beurs. Circa 85% van de bezoekers doet dit via online 
registratie. Deze voorgeregistreerde bezoekers ontvangen 
een bevestiging met e-voucher die zij meenemen naar de 
beurs. Het is mogelijk om in de e-voucher uw promotieban-
ner te plaatsen. Exclusief voor 1 bedrijf.
Prijs: € 4.950,- 

Promo Point binnen 
Plaats een zelf meegebracht reclameobject in de centrale 
hal van Ahoy, bijvoorbeeld een bestickerde bedrijfsauto of 
reclamezuil. Acceptatie is afhankelijk van de afmetingen en 
in overleg met de organisatie. Voor meer informatie neem 
contact op met Faircom Media, tel.: 020 462 0880, of e-mail: 
info@faircom.nl.
Prijs: € 2.850 (excl. mogelijke productie-, plaatsings- of 
elektriciteitskosten)

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,- (excl. productie en plaatsing en 
afhankelijk van formaat)



Exposuretoren
Op verschillende locaties rondom Ahoy kunnen exposure-
torens worden geplaatst om 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, incl. productie en plaatsing)

LED billboard 
Laat uw commercial zien op dit digitale LED billboard vlakbij 
de entree van Europort. Gegarandeerd dat bezoekers op uw 
stand geattendeerd worden.

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
Prijs: € 4.400 (excl. productie- en elektriciteitskosten)

Floor graphics   
Begeleid bezoekers naar 
uw stand door middel van 
vloerreclame. De floor 
graphics van 1x1 meter met 
bv. uw logo en standnum-
mer worden geplaatst in 
de looppaden. Locaties in 
overleg met de organisatie.

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 (incl. productie en plaatsing)

Mega facade print hal 8  
Uw mega-advertentie van 10x8 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,- (incl. productie en plaatsing)  

Commercial op plasmaschermen 
Vertoon uw commercial, stil-
staande boodschap of logo 
op plasmaschermen in de 
centrale entreehal van Ahoy. 
Zo ontkomt geen enkele 
bezoeker aan uw boodschap. 
Circa 100 vertoningen per 
beursdag. Max. 5 bedrijven. 

Prijs: logo of stilstaande boodschap (max. 10 sec): € 500,- 
(excl. ontwerpkosten) Specs: 1.360x768 pxs in JPG formaat.
Prijs: film: € 1.500,- (excl. productiekosten) 
Specs film: 16x9, wmv bestandsformaat, max. 30 seconden
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Advertentie in beursgids (hand-out)  
Naast de catalogus wordt een beursgids verspreid met de platte-
grond, de exposantenlijst en het dagprogramma. Bezoekers gaan 
hiermee gericht de beursvloer over. In de beursgids kunt u een 
advertentie afnemen of kiezen voor een logovermelding bij de 
plattegrond van uw hal. 

De samenstelling en advertentieverkoop van de hand-out wordt 
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,-

Speciale advertentie posities en bijsluiters zijn eveneens 
mogelijk.

Advertentie in ‘Daily News’  
In samenwerking met het internationale magazine 
Ship&Offshore publiceert de organisatie van Europort 
de ‘Ship&Offshore | Europort Daily News’. Het 
dagbulletin bevat het laatste beursnieuws en producten, 
dagprogramma en speciale thema’s en interviews vanaf 
de beursvloer. Heeft u iets aan te kondigen, dan is het 
plaatsen van een advertentie in het dagbulletin een 
goede mogelijkheid. De Daily News wordt alle vier de 
beursdagen onder exposanten en bezoekers verspreid. 
Advertentietarieven vanaf € 650,- 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw Lisanne Groß via +49 40 237 14 248 of per email: 
lisanne.gross@dvvmedia.com 

Adverteren in beurscatalogus 
Adverteren in de officiële beurscatalogus is de gelegenheid 
bij uitstek om bezoekers te attenderen op uw deelname. De 
catalogus blijft ook na de beurs een belangrijk naslagwerk 
voor bezoekers. 

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

Prijzen
• 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,- 

Speciale advertentie posities en bijsluiters zijn eveneens 
mogelijk.

Mega wandexposure tussen hal 8 en hal 7
Recht boven de doorgang van hal 8 naar hal 7 kan een mega 
wandbanier van 15,03x2,34 meter (bxh) met uw advertentie 
geplaatst worden. Exclusief voor 1 bedrijf.
Prijs: € 3.950,- (incl. 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 van 5x1 meter (bxh).
Prijs: € 1.800,- per banier (incl. productie en plaatsing)

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

Corridor hal 1 exposure 
Creëer nóg meer zichtbaarheid met deze exclusieve eye-catch-
er tussen Ahoy Plaza en hal 1.
Exclusief voor 1 deelnemer.

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.

Prijs: € 2.950,- (incl. productie en plaatsing)

Binnen toren 
Deze 4-zijdige toren biedt tal van creatieve mogelijkheden; 
voorzie de toren van een jasje met uw huisstijl, of voorzie 
iedere zijde van een andere boodschap.

Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl.
 
Prijs: € 2.450,- per stuk (incl. productie en plaatsing)

Slagboomreclame
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Een 1e contactmoment 
met bezoekers die met de 
auto arriveren? Kies dan 
voor de slagboomkokers. 
Er zijn 10 slagbomen waar 
kokers met uw bedrijfsuit-
ing 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: € 3.315,- (incl. productie in zwart met 2 steunkleuren 
en plaatsing)



Toiletreclame 
Toiletreclame door middel van stickers in de toiletruimtes 
van Ahoy. De toiletstickers op A3 formaat zijn bevestigd boven 
ieder urinoir en aan de binnenkant van elke deur van de 
damestoiletten. Max. 3 bedrijven. 
Voor meer informatie neem contact op met Faircom Media, 
tel.: 020 462 0880, of e-mail: sales@faircom.nl. 
Prijs: € 3.315,- per 50 stuks (incl. printen, montage en 
demontage) 

Roltrapbranding
De beglazing aan de 
binnenkant van de roltrap 
naar het Congres- en 
Vergadercentrum van Ahoy 
kan worden voorzien van 
uw bedrijfskleuren, logo of 
boodschap. 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 restaurant 
Rivers kan bestickerd 
worden. Er worden stickers 
geplaatst op de schopbor-
den van de traptreden. Per 
schopbord wordt 1 sticker 
over de gehele lengte 
geplakt. 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,- (incl. productie en plaatsing)

1A

1

7
P 7

P 1 + 2 2

3 5

6

4

8

P 3

P 2 - 6

Entrance

Entrance

1A

1

7
P 7

P 1 + 2 2

3 5

6

4

8

P 3

P 2 - 6

Entrance

Entrance

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 

Voor meer informatie over de promotie-
mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
het projectteam van Europort 2019.

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


