
Logo in digitale nieuwsbrief
In aanloop naar de beurs wordt een aantal digitale nieuwsbrieven naar het volledige data-
bestand (27.000 adressen van bezoekers en potentiële bezoekers) van de beurs verzonden. 
Plaats uw logo met hyperlink in de nieuwsbrief en kom zo extra onder de aandacht van uw 
doelgroep. In overleg wordt bepaald in welke nieuwsbrief het logo mee gaat. 
Maximaal 3 logo’s per nieuwsbrief.
Prijs: € 400,-

Logo in e-mail naar oud-bezoekers
Een aantal maanden voor de beurs versturen wij een e-mail aan een bestand van circa 
27.000 personen die de vorige editie van InfraTech hebben bezocht of daarvoor interesse 
getoond hebben. In deze e-mail zit een directe link naar het registratiesysteem zodat 
men zich gemakkelijk kan registreren voor InfraTech 2017. Plaats uw logo met hyperlink 
in deze e-mail en attendeer alle lezers op uw organisatie. Maximaal 3 logo’s.
Prijs: € 400,- Uiterlijke aanleverdatum: 28 oktober 2016.

Logo in registratiesysteem
Iedere bezoeker aan de beurs dient zich vooraf of bij de entree van de beurs te registreren. 
Zowel in het registratiesysteem zelf als in de e-mail waarin de registratie wordt bevestigd 
komt uw logo op een prominente plek te staan, dus ook op het printje dat iedereen maakt 
van de registratie! Een opvallend promotiemiddel om iedereen die de beurs bezoekt te laten 
weten dat u deelneemt. Maximaal 3 logo’s. Minimaal bereik 25.000 personen.
Prijs: € 1.500,-

Keycords met logo 
Alle bezoekers met uw logo de beursvloer over? Dat kan wanneer u keycords laat bedrukken 
met uw logo. De keycords worden alle beursdagen aan iedere bezoeker uitgereikt in combi-
natie met hun bezoekersbadge. Exclusief voor 1 organisatie. Oplage: 25.000 stuks.
Prijs: € 5.000,- (exclusief productiekosten)

Logo op oriëntatieplattegronden
Op  de beursvloer staan op verschillende plaatsen oriëntatieplattegronden zodat iedereen 
zijn weg kan vinden op de beursvloer. Uw logo komt hierop te staan met een verwijzing 
naar uw stand. Niemand die u nu nog voorbijloopt! Maximaal 5 organisaties.
Prijs: € 750,-

INFRA PROMOTIE     
Tijdens InfraTech 2017 zijn er naast promotie vanuit uw stand nog vele andere mogelijkheden om extra onder de aandacht te 

komen bij de beursbezoekers. U kunt hen bijvoorbeeld vooraf attenderen dat u deelneemt aan InfraTech, tijdens de beurs laten 

weten waar u te vinden bent en wat u te bieden heeft en na afloop kunt u hen bedanken voor hun komst.

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

van uw organisatie rondom InfraTech 2017. Bestel direct via het bestelformulier of neem contact op met het projectteam om de 

mogelijkheden te bespreken.

LOGOVERMELDINGEN

SLIM 
VERBINDEN



PROMOTIEMOGELIJKHEDEN IN EN OM HET GEBOUW

In en rond Rotterdam Ahoy zijn diverse mogelijkheden om uw organisatie te promoten. Van vlaggen op 
het voorterrein tot promopoints, narrowcasting en toiletreclame in het gebouw.

Promotas
U kunt exclusief uw tas met inhoud uitdelen bij de hoofdentree van de beursvloer. De 
catalogus van de beurs wordt in de tassen bijgesloten om de tas extra aantrekkelijk te 
maken. Wij verzorgen voor u hostesses die de tassen dagelijks aanbieden aan alle beurs-
bezoekers. Exclusief voor 1 organisatie.
Prijs: € 3.000,- (exclusief productiekosten, incl. hostesses)

LED Façade
Ahoy Arena heeft een blikvanger op haar gevel: een LED Façade van maar liefst 1.000 m². 
Het is een uitstekend communicatiemiddel richting uw doelgroep. De weergave van teksten 
of beelden is tot op grote afstand zichtbaar. Tijdens InfraTech 2017 wordt uw commercial 
van 30 seconden minimaal 6 keer per uur vertoond. Maximaal 6 organisaties. 
Prijs: € 3.500,- voor vier beursdagen (exclusief productiekosten)

Banieren / Vlaggen 
Plaats uw banieren bij de twee ingangen van InfraTech 2017 en zet uw organisatie direct 
in de kijker. Er zijn 6 masten langs de Zuiderparkweg, 6 voor de ingang van Ahoy Plaza en 
2 voor de ingang van Hal 1 beschikbaar voor uw banieren. De masten zijn geschikt voor 
banieren van 4 m hoog en 1.50 m breed. Exclusief voor 1 organisatie.
Prijs: € 2.000,- (exclusief productiekosten)

Bigboard bij centrale entree
Door te adverteren op een bigboard kan de bezoeker niet om uw bedrijf heen. Het big-
board bestaat uit een frame waarin een doek wordt gespannen. Het bigboard is 9m breed 
x 3m hoog en wordt geplaatst op weg naar de hoofdingang van Ahoy (exacte locatie in 
overleg). Er zijn 2 bigboards beschikbaar.
Prijs: € 2.000,- (exclusief productiekosten)

Commercial op plasmaschermen
Vertoon uw commercial, stilstaande boodschap of logo op de plasmaschermen in Ahoy 
gedurende de hele beurs. Uw boodschap wordt vertoond naast de bewegwijzering, dus 
geen enkele bezoeker ontkomt aan uw boodschap. Circa 6 plasmaschermen met minimaal 
10 vertoningen per uur. Maximaal 5 organisaties. 
Prijs: Logo of stilstaande boodschap (max. 10 sec): € 500,- (exclusief ontwerpkosten)
Prijs: Film (max. 30 sec): € 1.250,- (exclusief productiekosten)

Toiletreclame
Niemand kan om toiletreclame heen bij een bezoek aan het toilet. Boven ieder urinoir en 
aan elke (binnenkant) deur van de damestoiletten zijn posterlijsten bevestigd waar uw 
boodschap op vertoond wordt. In de verschillende toiletten verspreid over de beurshallen 
worden de posterlijsten ingezet. Maximaal 2 organisaties. Formaat poster: A3 (29,7 cm x 
42 cm). Er zijn in totaal 90 posities beschikbaar. 
Prijs: € 2.000, - voor 45 lijsten (incl. plaatsing, excl. productie posters)

Vloermatten
Begeleid de bezoekers naar uw stand door middel van vloermatten. In de vloermat (1 x 1 m) 
kunt u een uiting plaatsen met bijvoorbeeld uw logo en uw standnummer. In overleg met 
Rotterdam Ahoy worden de locaties van de matten bepaald. Maximaal 3 organisaties.
Prijs: € 2.000,- per 5 stuks (exclusief productiekosten)

Promopoints
In de centrale plaza van Ahoy heeft u de mogelijkheid om een promotie-object te plaat-
sen met verwijzing naar uw stand (beperkt beschikbaar). 
Prijs: € 1.500,- per object voor maximaal 4m² (exclusief elektra-aansluiting)



Advertorial in digitale nieuwsbrief
In  aanloop naar de beurs wordt een aantal digitale nieuwsbrieven naar het volledige 
databestand (27.000 adressen van (potentiële) bezoekers) van InfraTech verzonden. 
Plaats een advertorial in de nieuwsbrief en formuleer zo een gerichte boodschap naar uw 
doelgroep. 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 1 organisatie per nieuwsbrief.
Prijs: € 750,-

Advertentie in beurscatalogus
Adverteren in de beurscatalogus is de gelegenheid bij uitstek om bezoekers te attenderen 
op uw aanwezigheid, productassortiment en dienstverlening. Bovendien blijft uw adver-
tentie actueel vanwege de naslagfunctie van de uitgave. Plaats uw logo bij uw gegevens 
om extra op te vallen in de lijst met exposanten of plaats een advertentie zodat u er 
volledig uitspringt. 
Meer informatie en actuele tarieven vindt u in het digitale handboek.

Logo of advertentie beursplattegrond op hand-out
Naast de catalogus wordt een losse hand-out verspreid met de plattegrond, de exposan-
tenlijst en het dagprogramma. Bezoekers gaan hiermee gericht de beursvloer over. Op de 
hand-out kunt u een blok afnemen met daarin uw logo, standnummer en/of webadres. Er 
is ruimte voor in totaal 12 blokken. 
Meer informatie en actuele tarieven vindt u in het digitale handboek

Bijlage of advertentie in exposantenbulletin
Op alle beursdagen geeft Ahoy een nieuwsbrief uit met daarin aandacht voor alles wat er 
op de beurs plaatsvindt: het dagprogramma, speciale thema’s, prijsuitreikingen en ander 
nieuws van de beursvloer. Hebt u uw mede-exposanten iets aan te kondigen of staat er iets 
bijzonders op het programma dat u graag wilt laten weten, dan is het plaatsen van een 
blokadvertentie in het InfraDagbulletin een goede optie. Het is ook mogelijk om een flyer 
of brochure tesamen met het exposantenbulletin onder de exposanten te verspreiden. 
Oplage: 4 keer 600 stuks.
Prijs advertentie: € 250,- exclusief opmaakkosten f.c. 92 x 70 mm
Prijs bijlage: € 1.000,- 

Vakmedia
InfraTech 2017 wordt ondersteund door diverse uitgeverijen. Zowel algemene media 
binnen de GWW-sector als media per beursthema (Infrastructuur, Water, Openbare 
Ruimte & Mobiliteit, Riolering en Infra Innovaties) verbinden zich als mediapartner 
aan InfraTech. Veel van de magazines worden op InfraTech 2017 verspreid vanuit een 
mediacorner of vanuit een eigen stand. Door te adverteren in de magazines of op de 
websites van deze partners, zet u uw deelname extra kracht bij. 
Kijk voor een overzicht van alle mediapartners op www.infratech.nl/mediapartners. 

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

Promotie bij twee entrees
Wilt u bijzondere aandacht voor uw stand op de beurs? Zet dan een representatief promo-
team in en laat hen bij de entrees in de Centrale Hal en Hal 1 uw flyer of gadget uitdelen. 
Daarmee worden de bezoekers persoonlijk attent gemaakt op uw aanwezigheid. Exclusief 
voor 2 organisaties. 
Prijs: € 2.000,- exclusief gadget/flyer, exclusief hostesses

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN IN EN OM HET GEBOUW

Welkom op InfraTech 2015! Dinsdag 20 januari 2015

Mede namens de gastheren Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam, de aan de beurs gelieerde Raad van Advies en de 
Programmacommissie heten wij u hartelijk welkom op de 11e editie van InfraTech. De beursvloer is opgedeeld in de 
thema’s Infrastructuur, Water, Openbare ruimte & Mobiliteit en Riolering. De komende 4 dagen presenteren ruim 540 
exposanten hun producten en diensten.

“Meest krachtige persoon in de infrasector” tijdens 
openingsceremonie bekend!
In het verlengde van het thema ‘Krachtig Vooruit’ is Infra-
Tech op zoek geweest naar krachtige personen werkzaam 
in de infrasector. Professionals uit de infrabranche heb-
ben 6 personen in deze sector genomineerd en bezoekers 
van de website InfraTech.nl hebben in grote getalen hun 
stem uitgebracht op hun favoriet. Ingrid de Bondt van 
Provincie Zuid-Holland, Thessa Mensen van de Koninkli-
jke BAM Groep, Maurice van Rooijen van Movares |Jonge 
Geesten, Mozafar Said van Gemeente Rotterdam, Karin Sluis 
van Witteveen+Bos en Roel van der Vossen van Eurocon-
struct/De NieuwBouw maken kans op deze titel. Tijdens de 
openingsceremonie die om 10.30 uur begint in WIJ in de 
centrale plaza van Ahoy, zal de winnaar worden bekend ge-
maakt. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Vandaag BNR Live vanaf de beursvloer met Zakendoen 
met…
Afgelopen weken was de promotiespot van InfraTech op 
BNR Nieuwsradio te horen. Van 13.30 uur tot 15.00 uur zal 
BNR live uitzenden vanuit hun mobiele studio in de Plaza 
van Ahoy. Algemeen directeur van Bouwend Nederland, 
Fries Heinis, is uitgenodigd als hoofdgast in de uitzending. 

Ook andere betrokkenen uit de infrasector worden in de 
uitzending gevraagd naar de laatste ontwikkelingen in de 
branche en over InfraTech.

Uitgebreid Kennisprogramma
InfraTech 2015 kent een uitgebreid kennisprogramma dat 
tot stand is gekomen in samenwerking met diverse partners, 
die verenigd zijn in de Programmacommissie. Dagelijks 
zijn lezingen op de beursvloer op diverse pleinen, in het 
Congres- & Vergadercentrum door onder andere Bouwend 
Nederland en CROW en is er een programma in het Riole- 
ringstheater en in WIJ. Tevens organiseren Rijkswaterstaat 
en Gemeente Rotterdam hun marktdag tijdens InfraTech. 
Kijk op www.infratech.nl of download onze app voor het 
complete programma van de beurs.

App
InfraTech heeft een app  die beschikbaar is in de Play 
store (Android) en App Store (Apple/iOs) onder het 
zoekwoord InfraTech. De applicatie bevat een exposanten-
zoekmachine met bookmarkfunctie, zodat bezoekers een 
persoonlijke route over de beursvloer kunnen creëren. De 
app bevat eveneens praktische informatie en een overzicht 
van het totale beursprogramma. Download de gratis app 
nu in de store!

Maak matches met Ahoy Connect
Ahoy Connect is een digitaal, zakelijk netwerkplatform 
waarmee u in contact kunt komen met mede-exposanten én 
bezoekers van InfraTech 2015. Op basis van vakgebied en 
interesse maakt u een zoekprofiel aan. Heeft u een match? 
Dan kunt u een afspraak maken op de beurs. Uw eigen profiel-
gegevens worden geladen aan de hand van de exposantenre- 
gistratie van InfraTech. Neem deel aan Ahoy Connect en vindt 
die éne persoon met wie u al lange tijd in contact wilt komen! 

• Drainwave
Machinaal pakket met waterdoorlatende voegstrips, ontwikkeld 
met Drainvast. Per laag 12 strips, goed voor een infiltratiesnel-
heid van 1.000 liter/seconde/hectare.

• Solar Bench
Een outdoor design bank met 230 volt stopcontacten die 
werken op zonne-energie en geïntegreerde zonnepanelen. 
Het hufterproof straatmeubilair omvat meerdere modellen.

Struyk Verwo Infra (stand 5.200) toont straatbepalende concepten. Zoals o.a.: 

Uw laatste nieuws van de beursvloer
InfraDagbulletin



Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Interesse in één van de promotiemogelijkheden? 
Neem dan contact op met het projectteam van InfraTech 2017.

Rotterdam Ahoy
T 010 – 293 31 33 / F 010 – 293 32 09 / E info@infratech.nl / I www.infratech.nl

Producten op het voorterrein 
U kunt een product (machine, auto, voorwerp etc.) op het voorterrein van Ahoy plaatsen 
zodat bezoekers nog voordat zij de accommodatie betreden, uw bedrijfsnaam op hun 
netvlies hebben. Neem hiervoor contact op met de organisatie.
Prijs: € 65,- per m²

VOORTERREIN


