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Promotiedocument 2023



Promotiemogelijkheden InfraTech 2023     
Voorafgaand aan en tijdens InfraTech 2023 kunt u vele promotiemiddelen inzetten om uw deelname extra onder de aandacht te brengen. Zo kunt u 
bezoekers vooraf attenderen op uw deelname, hen tijdens de beurs laten weten waar u te vinden bent en aangeven waarom men vooral úw stand moet 
bezoeken! 

Rotterdam Ahoy helpt u graag om het beste uit uw beursdeelname te halen. Hierbij bieden wij u graag een aantal promotionele mogelijkheden aan om 
uw deelname te ondersteunen. Voor meer informatie of reserveringen kunt u telefonisch contact opnemen met het projectteam van InfraTech via 
010-29 33 133 of per e-mail via info@infratech.nl.  

Logopakket registratie
In de e-mail naar oud bezoekers, in de bevestigingsmail van de registratie én op de digitale toegangsvoucher wordt uw 
logo geplaatst. Alle oud-bezoekers van InfraTech zullen een persoonlijke e-mail ontvangen met een directe link naar de 
bezoekersregistratiemodule voor InfraTech 2023. Laat iedereen weten dat u aanwezig bent op InfraTech 2023 door uw 
logo inclusief hyperlink te plaatsen. Iedere bezoeker registreert zich vooraf online in het bezoekersregistratiesysteem 
dat live gaat vanaf september 2022. In de bevestigingsmail van de registraties en op het digitale ticket wordt uw logo op 
een prominente plek geplaatst. Met dit opvallende promotiemiddel kunt u iedereen laten weten dat u deelnemer bent 
van InfraTech 2023!
 Prijs: €2000,-

Commercial op plasmaschermen 
Communiceer tijdens de vier beursdagen uw boodschap via de plasmaschermen in Rotterdam Ahoy. Op deze schermen 
die zich bevinden in de centrale entree en bij de ingangen van de beurshallen vertoont u uw logo, wervende tekst of 
video. Geen enkele bezoeker ontkomt aan uw boodschap die in een ‘continuous loop’ tussen de bewegwijzeringen wordt 
vertoond. Maximaal 5 partijen. 

Prijs: €650,- 
per commercial

Promotieteam op beursvloer
Wilt u graag één op één contact met uw doelgroep? Een enthousiast en proactief promoteam neerzetten bij beide 
ingangen van de beurs is dé manier om de volledige aandacht van bezoekers te krijgen! Maximaal twee partijen, uitkoop 
aan één partij is mogelijk.

 Prijs: €1995,-

Vloerstickers 
Met vloerreclame begeleidt u bezoekers naar uw stand of maakt u hen attent op uw boodschap. In de looppaden van de 
beurs worden floor graphics met een doorsnede van maximaal 1 meter geplaatst met daarop bijvoorbeeld uw logo en 
standnummer. De stickers kunnen worden bedrukt met elk gewenst design en in diverse vormen (rond, vierkant, op 
maat). U kunt dus creatief zijn met de vorm en echt opvallen! De locaties worden bepaald in overleg met Rotterdam 
Ahoy. Maximaal vier bedrijven per hal.

Prijs vanaf €125,- per stuk,
met een maximum van vier exposanten per hal. Inclusief montage/demontage en productiekosten. 



NIEUW: logo op plattegrond op beursvloer 
Op de plattegrond op de beursvloer kunt u uw logo laten plaatsen en zo onder de aandacht komen van elke bezoeker die 
zich wegwijs aan het maken is op de beurs!  

Prijs: € 995,- 
Maximaal 4 logo’s van exposanten

Lanyards € 5.995 (15.000 stuks aanleveren, worden hergebruikt)

Laat lanyards bedrukken met uw logo en breng zo uw logo op de beursvloer bij alle bezoekers! De lanyards worden alle 
beursdagen aan iedere bezoeker uitgereikt in combinatie met hun bezoekersbadge. Exclusief voor 1 bedrijf.

Prijs: €5995,-
exclusief productiekosten, 15.000 stuks aanleveren die worden hergebruikt

Badges
Elke bezoeker van InfraTech ontvangt bij de ingang een bezoekersbadge. U kunt prominent onder de aandacht komen bij 
alle bezoekers door uw logo te plaatsen op deze badge! Exclusief voor 1 bedrijf.

 Prijs: €2495,-

Presentatie in kennistheater
Zet uw bedrijf in de spotlights en geef een dynamische presentatie over uw product of dienst! In het InfraTech 
kennistheater worden bezoekers bijgepraat door standhouders over recente ontwikkelingen en onderwerpen essentieel 
voor de infrasector. Dé manier om veel belangstelling te krijgen van bezoekers! Het kennistheater bevindt zich naast de 
Innovatiegallerij in hal 2.

Prijs: € 700,- per sessie,
ook per dagdeel of hele dag exclusief af te huren 

(Op aanvraag bij het projectteam)

NIEUW: Opvouwbare beursplattegrond
Wilt u goed opvallen bij alle bezoekers? Adverteer dan via uw advertentie / uiting op de voorzijde van de opvouwbare 
plattegrond. Iedere bezoeker krijgt deze bij de ingang van InfraTech en zowel de beursvloer, exposantenlijst als het 
complete inhoudelijke programma staan erop. Een must have voor iedere bezoeker. Van onschatbare waarde voor de 
marketing van de sponsor. Voor één sponsor mogelijk, dus een exclusieve sponsoroptie.

Prijs: € 3500,-



Integrale opname kennissessie/presentatie
Neem uw presentatie op en laat deze na afloop verwerken tot een mooie video inclusief uw huisstijl elementen. Zo kunt 
u na de afloop van de beurs uw presentatie inzetten als promotiemateriaal. Een mooie mogelijkheid tegen een scherp 
tarief. 

Prijs: € 250,-  
(prijs is alleen voor integrale opname en exclusief bewerking)

Sponsored content in digitale nieuwsbrief
InfraTech stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief naar het volledige databestand van potentiële bezoekers en 
exposanten. Dit bestand bestaat uit 28.000 adressen. Plaats sponsored content in deze nieuwsbrief voor een gerichte 
boodschap aan uw doelgroep. In overleg wordt bepaald in welke editie uw content geplaatst wordt. U kunt er ook voor 
kiezen om sponsored content te plaatsen in het digitale dag bulletin dat aan het einde van elke beursdag digitaal 
verstuurd wordt, met daarin aandacht voor alles wat er op de beurs plaatsvindt zoals dagprogrammering en speciale 
thema’s. Maximaal twee organisaties per nieuwsbrief.

Prijs: € 750,-
INFRATECH 2023

Full Banner in digitale nieuwsbrief
Een veelgebruikt promotiemiddel in e-mailnieuwsbrieven is de full banner. De full banner is een horizontale advertentie 
en staat prominent zichtbaar bovenaan of tussen de content van de nieuwsbrief. Banners hebben een zeer hoge 
attentiewaarde! Per nieuwsbrief is één full banner mogelijk.

 Prijs: € 600,- 
Formaat: 600 pixels breed, 200 pixels hoog 

Pitch/vlog tijdens event van 1 tot 2 minuten
Gedurende InfraTech heeft u de mogelijkheid om uw bedrijf in de spotlights te zetten door middel van een pitch of vlog 
over uw dienst of product. Er zal een video van 1 à 2 minuten worden opgenomen in de mediacorner en binnen 24 uur 
wordt deze gemonteerd en met naamtitels en logo’s aangeleverd. Deze pitch/vlog wordt uw eigendom en kunt u inzetten 
ten behoeve van uw eigen promotiecampagnes. Een sterk communicatiemiddel om in te zetten op bijvoorbeeld uw 
website en social media. 

Prijs: € 350,-  
(Inhoudelijke extra montage en correcties op basis van nacalculatie zijn niet inbegrepen.)

Stand video van 1 tot 2 minuten
Tijdens de beurs heeft u de unieke kans een promo pitch te laten opnemen aan de hand van een interview opgenomen op 
uw stand, waarin u drie vragen beantwoordt over uw bedrijf. De video krijgt u binnen 72 uur na sluiting van de beurs 
aangeleverd, inclusief logo’s, naamtitels, diverse close-ups van producten op de stand, een totaal beeld van de stand 
en muziekrechten. Perfect om na afloop van de beurs in te zetten als promotiemateriaal!  

Prijs: € 850,- 



Toiletruimte sponsoring
De spiegels van de toiletten in de hallen en in de Plaza worden aan de onderzijde bestickert met uw uiting. Gegarandeerd 
dat de toiletbezoeker uw uiting ziet, denk aan een verwijzing naar uw stand of standnummer!

Prijs per sticker: € 50,-
afmeting is 50x50cm inclusief productie en montage (minimale afname zijn 5 stickers)

Sponsoring van de garderobe
Vlak voor de InfraTech registratiebalies bevindt zich de garderobe, iedere bezoeker komt hier langs, uw uiting kan over 
de gehele breedte van de balie. 

 Prijs: € 2.500,-
inclusief productie en montage

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Interesse in één van de promotiemogelijkheden? 
Neem dan contact op met het projectteam van InfraTech 2023.

Rotterdam Ahoy
T 010 – 293 31 33 / E info@infratech.nl / I www.infratech.nl


