PROMOTIEDOCUMENT MAINTENANCE NEXT 2019

Uw deelname aan Maintenance NEXT biedt een uitgelezen kans uw bedrijf te presenteren aan duizenden professionals vanuit
de onderhoudssector. Voorafgaand aan en tijdens de beurs krijgt u de mogelijkheid extra aandacht te vestigen op uw organisatie.
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!
De mogelijkheden zijn vanzelfsprekend op basis van maatwerk voor u samen te stellen, in het onderstaande overzicht treft u de
mogelijkheden die wij u in ieder geval kunnen bieden. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheden of nadere informatie en
advies wilt ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op!

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN IN EN OM HET GEBOUW
VLOERSTICKERS
Begeleid de bezoekers van Maintenance NEXT naar uw stand met graphics op het looppad.
Tarief o.b.v. graphics (5) van 1x1 meter
Tarief: € 1.500,- (o.b.v. graphics (5) van 1x1m, excl. productiekosten)

PROMOPOINT
Groots en uniek! Plaats uw eigen promotieobject op een van de centrale locaties binnen
in Rotterdam Ahoy.
Maximaal 8m²
Tarief: € 1.750,- (excl. elektriciteit en productiekosten)

BANIEREN
Creëer een mooie, opvallende entree met een haag van baniermasten!
4 stuks
Tarief: € 1.750,- (excl. productiekosten)

CONSUMPTIEBONNEN
Trakteer de bezoekers bij binnenkomst op een consumptiebon met uw logo/boodschap
erop gedrukt. De consumptiebonnen zijn te verzilveren bij de aanwezige horecapunten.
Tarief: € 1.000,- (excl. kosten afgenomen consumpties)

KOFFIEBEKERS
Laat de bezoeker genieten van een kopje koffie dat gedronken wordt uit een beker die
geheel volgens uw look-and-feel wordt opgemaakt.
Exclusief voor één exposant
Tarief: € 2.500,- (excl. productiekosten)
NARROWCASTING
In de centrale entree en bij ingangen tot de beurshallen zijn beeldschermen beschikbaar
voor het vertonen van úw boodschap. Maximaal 5 organisaties krijgen de kans hierop te
publiceren.
Tarief: € 500,-

LOGOVERMELDINGEN EN ADVERTENTIES
LOGO OP BEZOEKERSBADGE
Een opvallend promotiemiddel om iedereen die Maintenance NEXT 2019 bezoekt te
laten weten dat u deelneemt.
Exclusief voor één exposant
Tarief: € 2.250,- (excl. productiekosten)

LANYARDS MET LOGO
Alle bezoekers met uw logo de beursvloer over? Dat kan wanneer u lanyards laat
bedrukken met uw logo. Exclusief voor één exposant.
Oplage: 12.000 stuks. Exclusief voor één exposant.
Tarief: € 3.500,- (excl. productiekosten)

ADVERTORIAL OF LOGO IN DIGITALE NIEUWSBRIEF
Plaats een advertorial of logo in de nieuwsbrief en formuleer zo een gerichte boodschap
naar uw doelgroep! Kom zo onder de aandacht bij ca. 12.000 (potentiele) bezoekers van
Maintenance NEXT!
1 deelnemer per nieuwsbrief
Tarief advertorial: € 500,Tarief logo: € 295,-

LOGO E-MAIL OUD BEZOEKERS
Deze e-mail wordt aan ca. 12.000 personen verstuurd die de vorige editie van
Maintenance NEXT hebben bezocht of daarin interesse getoond hebben. Plaats uw
logo met hyperlink in deze e-mail en attendeer alle lezers op uw organisatie.
Maximaal 3 logo’s
Tarief: € 275,-

LOGO IN REGISTRATIESYSTEEM
Een opvallend promotiemiddel om iedereen die de beurs bezoekt te laten weten dat u
deelneemt.
Maximaal 3 logo’s. Minimaal bereik 10.000 personen.
Tarief: € 1.000,-

LOGO OP ORIËNTATIEPLATTEGRONDEN
Bij de entree staat de beursplattegrond zodat iedereen zijn weg kan vinden op de
beursvloer. Uw logo komt hierop te staan met een verwijzing naar uw stand. Niemand
die u nog voorbij loopt!
Maximaal 5 organisaties
Tarief: € 550,-

ADVERTENTIE IN EXPOSANTENBULLETIN
Op alle beursdagen geeft Rotterdam Ahoy een nieuwsbrief uit. U kunt een
blokadvertentie plaatsen in het Maintenance NEXT Dag bulletin.
Oplage: 3 keer 300 stuks
Tarief: € 250,- ( excl. opmaak f.c. 92x70 mm)
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INHOUDELIJKE BIJDRAGEN EN HOSPITALITY
PRESENTATIE IN HET THEATER
In het op de beursvloer gebouwde theater verzorgt uw organisatie een inhoudelijke
bijdrage. Neem contact op met Pieter Bas Dujardin (p.dujardin@ahoy.nl), Exhibition
Manager voor de voorwaarden
Uitsluitend voor exposanten vanaf 24m²
Tarief: € 1.950,-

HOSTEN RONDE TAFEL GESPREK / LEIDEN EXPERTSESSIE
Op de beursvloer wordt een speciale ruimte ingericht voor ronde tafel gesprekken.
Neem contact op met Pieter Bas Dujardin (p.dujardin@ahoy.nl), Exhibition Manager
voor de voorwaarden.
Tarief: € 475,-

STAMTAFEL
In het bruine café op de beursvloer reserveren wij voor één dag een stamtafel (voor 8
personen) waar u in een informele ambiance uw relaties kunt ontvangen. Deze optie
is uitsluitend voor exposanten met een standruimte vanaf 50m². Aan deze optie zijn
geen kosten verbonden, maar wij verwachten wel dat u hier de lunch zult gebruiken.
Tarief: kosteloos (exclusief lunchkosten)

CONGRES- EN VERGADERZALEN
Rotterdam Ahoy beschikt over uitstekend uitgeruste Congres- en Vergaderzalen om uw
gasten te ontvangen. Deze zalen zijn beschikbaar voor uw presentatie, persconferentie
of seminar.
Tarief: op aanvraag
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