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IN EEN PAPIEREN TASJE OVER DE BEURSVLOER
Papieren boodschap
Uw boodschap over de gehele beursvloer? Dat gaat u realiseren als u besluit om uw boodschap te laten bedrukken op de
papieren tasjes, die de organisatie aan de bezoekers uitreikt.
De beursorganisatie is bekend met de behoefte van een groot
aantal bezoekers om hun brochures en folders in een tasje
mee te nemen. Tegelijkertijd wil een aantal standhouders zich
onderscheiden op de beursvloer. Door beide behoeften in een
papieren tasje te verenigen, komt hij aan drie wensen tegelijkertijd tegemoet: bezoekers, duurzaamheid en standhouders.
Als u interesse hebt, levert u in een standaardformaat uw tasjes aan. Of u laat het bedrukken via de organisatie verlopen.

€ 650,- (per duizend tasjes)

OP DE GEHELE BEURSVLOER ELK MOMENT IN BEELD
Keycords
Of het nu gaat om een ontmoeting tussen een standhouder en een bezoeker of
bezoekers onderling… uw bedrijf kan elk
moment in beeld zijn tijdens de beurs! Als
standhouder heeft u de mogelijkheid om
de keycords te sponsoren waar bezoekers
en standhouders hun badge aan kunnen
hangen. Een prima sponsoritem, waarmee uw bedrijf zeker niet onopgemerkt
zal blijven tijdens de beursdagen.

€ 750,- (per duizend keycords)
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WAAR IEDEREEN OVER U HEEN MAG LOPEN
Vloertegels
Geen enkele standhouder wil dat
zijn (potentiële) klanten, laat staan
zijn con-collega’s, over hem heen
lopen. Uitzondering daarop is het
sponsoritem ‘vloertegels’. Standhouders kunnen de vloerbedekking
sponsoren vanaf één vierkante meter.
Als tegenprestatie zal de standhouder op deze tegels de eigen boodschap mogen zetten. De vloertegels
met uw boodschap komen verspreid
over de gehele beursvloer te liggen. In dat geval hebt u er toch geen bezwaar tegen dat álle
bezoekers rustig ‘over u heen lopen’? Uw boodschap wordt gedrukt op een vierkante meter vinyl van 2 millimeter dik, voorzien van een anti-sliplaag. De tegels zullen met dubbelzijdige tape
worden vastgezet, zodat zij niet alleen op hun plaats blijven liggen, maar ook op de plaats gelegd
kunnen worden van uw voorkeur.

€ 100,- per tegel (max. 100 tegels)

ZO DRAAGT U OOK BIJ AAN EEN SCHONE BEURSVLOER
Prullenbakken
Bij een facilitaire beurs hoort natuurlijk een schone beursvloer. Dat betekent niet alleen zorgen
voor schoonmaak maar ook voor voldoende prullenbakken. Wilt u een bijdrage leveren aan een
schone beursvloer? Lever prullenbakken met uw
logo aan en u brengt uw bedrijf met regelmaat onder de aandacht van de beursbezoeker.

€ 175,- per prullenbak (max. 40 prullenbakken)
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UW BOODSCHAP BIJ DE BADGES
Bij de badges
Een select aantal aanbieders kan exclusief hun boodschap onder de aandacht van bezoekers laten komen, door middel van
de Beursaanbieding. Dit sponsor item mag bijvoorbeeld een
folder, flyer, kaartje of bon zijn, mits deze niet zwaarder dan 20
gram weegt, het formaat niet groter is dan dat van een A-4 (uitzonderingen worden van geval tot geval beoordeeld) en het in
het verlengde ligt van de deelname aan de vakbeurs Facilitair &
Gebouwbeheer 2019.
Beursaanbiedingen zullen samen met de bezoekersbadge worden verstuurd naar minimaal 15.000 voorgeregistreerde bezoekers van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019.

€ 1.560,- (per 5.000 badges)

KOFFIE VOOR VROEGE VOGELS
Koffie + uitnodigingskaarten
De ervaring heeft de beursorganisatie geleerd, dat iedere beursdag veel bezoekers al ruim voor
het opengaan van de beursvloer aanwezig zijn in de Jaarbeurs. Deze vroege aanwezigheid laat
zich verklaren door een geringer dan verwacht aantal files of simpelweg de wens om op tijd aanwezig te zijn om de beursdag zo efficiënt mogelijk te benutten. In alle gevallen stellen de vroeg
aanwezige bezoekers het op prijs om vóór het opengaan van de beursvloer een kopje koffie te
drinken. Vandaar het sponsoritem ‘Koffie voor vroege vogels’.
Het sponsoritem ‘Koffie voor vroege vogels’ bestaat uit twee delen. Allereerst natuurlijk uit
het recht op het schenken van gratis koffie aan de (wachtende) bezoekers. Daarnaast wordt de
sponsor vermeld op alle honderdduizenden uitnodigingskaarten, waardoor de sponsor al de
nodige aandacht en sympathie verzamelt voorafgaand aan de vakbeurs.

Voor dit item: € 3.750,-
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Interesse of vragen over deze sponsoritems:
23, 24 & 25 januari 2019 • Jaarbeurs Utrecht

Bureau Goeie Zaken

Edwin vd Ven

+31 (0)6 - 128 244 32
info@centrumfacilitair.nl

+31 (0)40 - 208 60 71
edwin.vd.ven@centrumfacilitair.nl

10.00 - 18.00 uur (wo/do)
10.00 - 17.00 uur (vrij)
www.vakbeursfacilitair.nl
www.vakbeursgebouwbeheer.nl
@beursfacilitair
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