
30 minuten
1 dag 
2 dagen
3 dagen

€ 999,- 
€ 1.749,-
€ 2.249,- 

Pakket 1
45 minuten
1 dag 
2 dagen
3 dagen

€ 1.499,-
€ 2.249,-
€ 2.749,-

Pakket 2
60 minuten
1 dag 
2 dagen
3 dagen

€ 1.999,-  
€ 2.749,-
€ 3.249.- 

Pakket 3

We waarborgen een inhoudelijke bijdrage en geen commerciële presentatie. De presentatie of workshop
worden dan ook vooraf getoetst op relevantie en toegevoegde waarde;
Exposanten dienen een stand af te nemen met minimaal een afmeting van 20m².

Voorwaarden:

Maar liefst 80 deelnemers kunnen uw presentatie bezoeken, en u krijgt vooraf inzicht in de inschrijvingen;
Met een lezing in het theater maakt u deel uit van het sterke inhoudelijke programma;
Uw bedrijfsnaam en presentatie wordt opgenomen in de inschrijfmodule voor bezoekers aan Maintenance
NEXT; 
Uw bereik gaat verder dan alleen op de beursvloer, want ook wordt een interview met de spreker(s) via social
media kanalen verspreid; 
Meer exposure voor uw bedrijf middels een logo vermelding op website én logo vermelding in het theater;
U kiest zelf hoe lang de sessie gaat duren: opties zijn 30 minuten, 45 minuten of één uur.

Voordelen van een lezing in het theater naast beursdeelname:

BOEK EEN LEZING IN HET THEATER VOOR UW BEDRIJF
WORD ONDERDEEL VAN HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA VAN MAINTENANCE NEXT

Op de beursvloer van Maintenance NEXT zal een prachtig theater staan waar u als
exposant een workshop of een inhoudelijke presentatie kunt geven. Een unieke kans

om uw kennis te delen met de onderhoudssector in de industrie!

Speciaal voor u verschillende opties
We hebben drie pakketten opgesteld per sessieduur waar u uit kunt kiezen. Wilt u op meerdere dagen uw kennis
delen? Kies dan bijvoorbeeld voor het pakket van 3 dagen! 

Interesse?
Wees er snel bij, want er is een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar. Neem contact op via
a.daghbach@ahoy.nl om de mogelijkheden te bespreken.

www.maintenancenext.nl

mailto:a.daghbach@ahoy.nl
https://www.maintenancenext.nl/

