PROMOTIESCHERMEN

EVENEMENTENHAL
PROMOTIESCHERM LED
€ 400,- per advertentie tijdens de beurs
Afmeting: 260 x 144 cm (3,7 m2)
Beschikbaar in: Hardenberg, Gorinchem & Venray
Aanleverspecificaties:
Geschikt: Afbeeldingen, logo's, filmbestanden & tekst
Bestandtype: JP(E)G/BMP/WMV/AVI 1920x1080 pixels
Aantal: Maximaal 10 advertenties per scherm
Deadline: 1 week voor aanvang beurs
Lengte: Advertentie duurt max. 6 seconden

TV SCHERMEN (TOILETRECLAME)
€ 80,- per advertentie tijdens de beurs
Beschikbaar in: Hardenberg, Gorinchem & Venray
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ZIET U WEL DAT
ADVERTEREN OPVALT?

Aanleverspecificaties:
Geschikt: Afbeeldingen, logo's, filmbestanden & tekst
Bestandtype: JP(E)G 1920x1080 pixels, PPT
Verhouding: 16:9
Deadline: 1 week voor aanvang beurs

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de beursorganisator voor meer informatie.
Naast deze mogelijkheden, denken wij ook graag met u mee over mogelijkheden op maat.

Voor meer promotiemiddelen,
zie volgende pagina
EXTRA PROMOTIEMIDDELEN EVENEMENTENHAL HARDENBERG
Keycords
Een handig keycord voor sleutels, beurspas, telefoon of met een eigen
premium en verras hiermee uw relaties en klanten tijdens de beurs.
Prijs € 1,- p. st.

Vloerpromotie tapijttegels op de beursvloer
Wijs bezoekers de weg naar uw stand doormiddel van tapijttegels met
uw logo in de gangpaden. Tussen alle antraciet gekleurde tapijttegels
valt u gegarandeerd op.
Prijs per 10 stuks € 500,-

Exposeren op het vijverplateau
Dé blikvanger! Ontvang bezoekers op originele en exclusieve wijze door
bijvoorbeeld uw bedrijfswagen op het vijverplateau. Het plateau naast de
entree staat volop in schijnwerpers zodat uw eyecatcher ook s `avonds alle
aandacht trekt.
Prijs € 2500,-

Promotie in de voetgangerstunnel
Kondig uw deelname aan in de voetgangerstunnel. De verbinding tussen
het parkeerterrein en de vakbeurs is een perfect moment om bezoekers op
een opvallende manier te informeren over uw beursdeelname.
Prijs € 1250,Spandoek boven entree
Uw kans om uw (nieuwe) klant welkom te heten op de vakbeurs. Een
ideale mogelijkheid om bij ontvangst de aandacht te trekken van
duizenden bezoekers.
Prijs hoofdingang € 2000,- Prijs extra entree € 1000,Gepersonaliseerde loper voor entree
Kleed de wandelroute van het parkeerterrein naar de entree aan met een
loper in uw huisstijl. Een uitstekend middel om uw mede-exposanten een
stapje voor te zijn.
Prijs € 1250,- (opdruk 1 kleur) € 1450,- (opdruk full colour)
Reclame op draaideuren entree
Geef een andere draai aan uw promotie met uw boodschap op de draaideur.
Geen enkele bezoeker kan hier omheen!
Prijs € 750,-

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de beursorganisator voor meer informatie.
Naast deze mogelijkheden, denken wij ook graag met u mee over mogelijkheden op maat.

