
NIEUW TIJDENS INFRATECH 2021! HET START UP PLEIN 
Van top-down tot bottom-up; met het nieuwe initiatief van InfraTech, het Start Up Plein, brengen we start ups in contact met 
topbedrijven en opdrachtgevers uit de infrasector om hun innovaties te tonen, groeimogelijkheden te vinden en samen waarde te 
creëren. Ben jij of werk je voor een start up in de infrastructuur? Schrijf je dan nu in voor een plek op het Start Up Plein tijdens 
InfraTech 2021. 

InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrasector en vindt plaats van 12 t/m 15 januari 2021 in Rotterdam 
Ahoy. De beurs telt ruim 600 exposanten en 22.000 bezoekers uit heel Nederland en omliggende landen. Het thema van InfraTech 
2021 is ‘Move Forward’. 

DE BEURSVLOER 

BEURSDAGEN EN OPENINGSTIJDEN 
Dinsdag 12 januari 10:00 – 18:00 uur 
Woensdag 13 januari 10:00 – 21:00 uur 
Donderdag 14 januari 10:00 – 18:00 uur 
Vrijdag 15 januari 10:00 – 16:00 uur
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HET START UP PLEIN 
Het Start Up Plein ligt centraal in hal 4. Het plein biedt ruimte aan 10 start ups. Elke start up krijgt naast expositieruimte ook 
de mogelijkheid om een innovatie (product en/of proces) in te schrijven voor de InfraTech Innovatieprijs en lift mee in de 
communicatiekanalen van InfraTech en haar partners.

CONTACT
Vragen en/of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact op met Bart van Duivenbode:
T 010-293 3605  
E b.vanduivenbode@ahoy.nl.

A A. START UP PLEIN



KOSTEN VOOR DEELNAME AAN HET START UP PLEIN
Een deelname aan het Start Up Plein kost slechts ¤ 995,- ex BTW, dit is inclusief het marketingservicepakket & gezamenlijke 
standbouw: tapijt, elektra, verlichting, meubilair, naam/logovermelding en een gezamenlijke berging. Een pluspakket voor 
individuele wensen zoals kosten voor extra elektra en vaste internetaansluiting zijn exclusief, mede als eventuele individuele 
aanpassingen aan de plek op het Start Up Plein zoals een beeldscherm en catering.

IMPRESSIE VAN HET START UP PLEIN

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET START UP PLEIN
Om deel te nemen aan het Start Up Plein dient het bedrijf aan de onderstaande criteria te voldoen.

Het kennisprogramma van InfraTech is toegespitst op actuele trends binnen de infrastructuur. Voor komende editie zijn dit de 
trends Human Capital, Digitale Infra, Vervanging & Renovatie, Klimaat & Verduurzaming en Mobiliteit & Logistiek. Deze trends 
worden extra belicht in de voorafgaande mediacampagne. Het product van de start up is toe te schrijven aan een van deze trends.

Als start up ben je actief in een van de themagebieden die op InfraTech 2021 centraal staan en welke je kunt bekijken op onze 
website.

De start up is in bedrijf gegaan na 2015 en doet voor het eerst mee aan InfraTech. Het product is nog in ontwikkeling, er bestaat 
alleen een prototype van het product en/of zit in haar introductiefase in de infrastructurele sector. Dit prototype heeft wel een 
mock up of een digitale presentatievorm. 

De start up is alle vier de beursdagen aanwezig met standbemanning.

COMMUNICATIE
De communicatiecampagne rondom het plein zal via de volgende kanalen gebeuren:
• InfraTech zal het Start Up Plein meenemen op de website.
• InfraTech zal het Start Up Plein onder de aandacht brengen via social media.
• InfraTech zal het Start Up Plein meenemen in diverse nieuwsbrieven naar bezoeker en exposant.
• InfraTech zal het Start Up Plein meenemen in de exhibition guide welke op de beurs te verkrijgen is. 
• Het Start Up Plein zal kenbaar worden gemaakt bij de (media)partners zodat het opgenomen kan worden in nieuwsbrieven. 
• Het Start Up Plein wordt middels speciale aanduiding weergegeven op de digitale plattegrond evenals de oriëntatie plattegronden op       
   de beursvloer. 
• Het Start Up Plein zal worden aangeduid op de bewegwijzeringsbanners.   
• Ook voor de deelnemende start ups zelf ligt er een belangrijke taak om het eigen netwerk te informeren en persoonlijk uit te nodigen.


