Promotieflyer Camperbeurs
27,28 en 29 september 2019

Vlag
U kunt er voor kiezen om een eigen vlag op te
hangen aan een van onze masten buiten aan de
voorkant van de hal. Deze zal direct zichtbaar zijn
vanaf de parkeerplaats én is het eerste wat de
bezoeker ziet nog voor dat hij binnen is.
Kosten: € 75,Sticker op de gang / roltrap
Om uw bedrijf en standnummer op de beursvloer
extra onder de aandacht te brengen buiten te hal
kunt u ervoor kiezen een grote stickerplaat met uw
bedrijfslogo en standnummer in de gang of op de
roltrap te plaatsen. De sticker wordt voor u gedrukt.
Kosten: € 150,-

Adverteren Beursmagazine
Het beursmagazine wordt zoals ieder jaar verzocht
door Bert Ottens van Ottens Advies. Interesse om
hierin te adverteren? Bekijk de mediakaart en neem
contact met hem op!
			
Download de mediakaart
Presentatie Campertheater
Er is dit jaar weer een campertheater. Hier kunt
u inspirerende presentaties, demonstraties of
lezingen geven in een persoonlijke setting. Dit
is geheel kosteloos. Heeft u interesse om een
presentatie te geven? Neem dan contact op voor de
mogelijkheden. 			
Mail met Danielle

Vloertegels
Op de vloer is het mogelijk om een vloertegel te
plaatsen met daarop uw logo en standnummer. Leg
op een aantal prominente plekken deze tegel neer
en leidt de klant naar uw stand toe! De tegel wordt
voor u gemaakt.
Kosten voor 5 tegels: € 300,Kosten voor 10 tegels: € 500,-

Online logo
Behoefte aan extra aandacht voorafgaand aan het
evenement? Dan is logo plaatsing op onze website
en in de online deelnemerslijst wellicht iets voor uw
bedrijf! Word extra goed uitgelicht via deze twee
manieren en trek de aandacht voor het event al naar
uw bedrijf toe.
Kosten: € 50,Logo slideshow
Tussen de verschillende elementen van het
podiumprogramma door kunt u uw bedrijf extra
in het zonnetje zetten door logo plaatsing in de
slideshow. Uw logo zal gedurende 6 seconden
zichtbaar zijn, maximaal 8 keer per dag.
Kosten: € 100,Uitlichting beursmagazine
Op de plattegrond en de deelnemerslijst in het
beursmagazine is het mogelijk om uw bedrijf extra
uit te lichten. Op de plattegrond kunt u kiezen voor
de speciale naamsvermelding, op de deelnemerslijst
voor uw logo. Val direct op terwijl de bezoeker zijn
weg zoekt door de hal.
Kosten per optie: € 60,-

