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EXPERIENCE PROMOTIE 
Tijdens de eerste editie van InfraExperience verrast u de studenten natuurlijk met een bijzondere beleving, maar daarnaast zijn er nog vele andere 

mogelijkheden om extra onder de aandacht te komen. U kunt hen vooraf attenderen dat u deelneemt aan InfraExperience en tijdens het evenement 

laten weten waar u te vinden bent en wat u te bieden heeft.

Rotterdam Ahoy helpt u graag om het beste uit uw deelname te halen. Wij doen hierbij enkele suggesties voor extra promotie van uw organisatie 

rondom InfraExperience. Interesse? Neem contact op met het projectteam om de mogelijkheden te bespreken.

Barista
Tijdens het evenement is het mogelijk om een barista te sponsoren die een 

heerlijk kopje ko�e, cappucino, espresso of thee kan maken voor de bezoekers. 

Dit is een ideaal visitekaartje om de bezoekers te verrassen met versbereide 

ko�e- en theesoorten met uw huisstijl/logo op de beker. 

Prijs: € 2.500,- (Incl. productiekosten) 

Borrel
De perfecte afsluiter van het event is onder het genot van een biertje en een 

bitterbal nagenieten en de middag door nemen met elkaar. Uw organisatie kan 

de afsluitborrel mede organiseren waardoor uw huisstijl/logo en naam op een 

manier aan de borrel wordt verbonden. Denk hierbij aan bitterballen met een 

vlaggetje met uw logo erop of bekers met uw logo over het hele terrein van het 

evenement. Mogelijkheden in overleg.

Maximaal 10 organisaties. 

Prijs: € 1.000,- (Excl. productiekosten, per onderdeel) 

Bar branding (6 delen buitenkant)
De bar heeft een prominente positie in de Onderzeeboodloods. Door de bar te 

sponsoren zorgt u ervoor dat uw huisstijl/logo zichtbaar is. Aan de buitenkant 

heeft de bar 6 te sponsoren panelen. De bar heeft de volgende afmeting per 

deel aan de buitenkant (x6): 747x2345 mm(BXH).

Maximaal 2 partijen. 

Prijs:     € 1.000,- (6 panelen, incl. productie)
         € 500,- (3 panelen, incl. productie)  
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Flyer/promotieteam bij entree
Begin alvast met een streepje voor en zorg voor meer aandacht voor uw stand 

op het evenement. Zet een representatief promo-team in en laat hen bij de 

entree uw �yer of gadget uitdelen. Daarmee worden de bezoekers persoonlijk 

attent gemaakt op uw aanwezigheid.

Prijs: € 500,- (Excl. productie & promoteam)

Toiletdeur branding (6 stuks)
Niemand kan om toiletreclame heen bij een bezoek aan het toilet.  Elke ingangs-

deur van de toiletten zal bestickerd worden met het logo en huisstijl van uw 

organisatie. 

Elke deur is 935x2315 mm (BXH)

Prijs: € 200,- (Incl. productie, per deur)

Zijkant window branding
Binnen bent u natuurlijk goed zichtbaar, maar wilt u ook aan de buitenkant van het 

pand gezien worden? De ramen aan de zijkant van de Onderzeeboodloods 

kunnen bestickerd worden. 

Elk raam is 1910x2210 mm (BXH)

Maximaal voor 6 organisaties.

Prijs: € 750,- (per raam, Incl. productie)

Vloersticker
Begeleid bezoekers naar uw stand met graphics op het looppad. In iedere vorm 

en elk formaat mogelijk. Vierkant, rond of uniek.

Maximaal 4 stickers per organisatie, locatie in overleg. 

Prijs:     € 200,- per sticker (incl. productie)
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Vlagpositie langs de kade (5x)
Creëer een mooie haag van banieren aan de kade. Zet uw organisatie direct in 

de kijker door 5 masten langs de kade neer te zetten met uw logo erop. De 

masten zijn geschikt voor banieren van 4 m hoog en 1.50 m breed.

Maximaal voor 5 organisaties.

Prijs per vlag: € 500,- (Incl. productie)
Prijs exclusief party: € 2.000,- (Incl. productie)

Buitenexpositie
Plaats uw eigen promotieobject op een van de mooiste locaties in Rotterdam. 

Naast de Onderzeebootloods aan de kade wordt een gedeelte vrijgemaakt waar 

de promotiemiddelen geplaatst kunnen worden. 

Prijs: € 100,- (Per m2)

Sponsored content op website + social
Plaats een advertorial met uw eigen boodschap op onze website of kies voor 

een sponsored item op LinkedIn, Facebook of Instagram. 

Prijs: op aanvraag afhankelijk van item

Sponsored content in nieuwsbrief
In aanloop naar de beurs worden er een aantal digitale nieuwsbrieven naar het 

volledige databestand  van InfraExperience verzonden. Plaats een advertorial in de 

nieuwsbrief en formuleer zo een gerichte boodschap. De advertorial bestaat uit 

een tekst van maximaal 400 karakters (incl. spaties) en een foto of logo. In overleg 

wordt bepaald in welke nieuwsbrief de advertorial mee gaat.

Maximaal 2 organisaties per nieuwsbrief

Prijs: € 250,-



EXPERIENCE
PROMOTIE

Meer informatie?  
I  infraexperience.com | T  010 293 3133

Logo in registratiesysteem
Een opvallend promotiemiddel om iedereen die de beurs bezoekt te laten 

weten dat u deelneemt. Iedereen die registreert ontvangt een e-mail met daarin 

de bevestiging en zijn/haar ticket. In deze e-mail is er ruimte voor 4 organisaties 

met logo.

Maximaal 4 logo’s

Prijs: € 350,-


