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PROMOTIE TIJDENS HET EVENT
TOILETRECLAME - €100 – 1920 X 1080 PX. 
Verwelkom de bezoekers die tijdens het event de toiletruimtes bezoeken. 
Op alle 40-inch tv-schermen komen reclameblokken van 6 seconden 
voorbij met een dia over jouw bedrijf
 
VLAGGEN - €75 – 300 X 100 CM
Buiten voor de evenementenhal kunnen wij voor jou één of meerdere vlaggen 
ophangen. Zo val je extra op, terwijl bezoekers en voorbijgangers langskomen. 
De kosten zijn per vlag. 
 
PROMOTIEACTIE IN DE EVENTSPECIAL - €150 – 7 X 7 CM
Speciaal voor het event brengen wij een boekje uit. Je kunt mee in dit boekje 
met een kleine advertentie, mits het een aanbieding, tegoedbon of actie is 
voor tijdens ons evenement. 
 
FLYER IN DE MAGAZINE REKKEN - €250 – MAX. A5 FORMAAT 
Tijdens het event staat er bij de ingang een magazine rek, waar onze 
eventspecial in ligt. Tegen betaling kun je ook je flyer hier neerleggen. 
 
UITLICHTING BEURSPLATTEGROND - €150
We kunnen je stand en bedrijfsnaam extra uitlichten op de grote beursplatte-
grond. Zo zien bezoekers jouw organisatie direct als zij hun weg zoeken. 
 
SESSIE IN HET KENNISLOKAAL - €100 PER SESSIE PER DAG, 
€150 EURO VOOR BEIDE DAGEN*
Wil je bijdragen aan ons kennislokaal en zo de bezoekers één op één 
spreken? Dit kan ook als je geen stand hebt.

LOGO OP ONZE WEBSITE - €100 – 150 X 100 PX
Profileer je bedrijf online. Met je logo kun je op de pagina geplaatst worden als 
officiële partner van Trouwidee!
 
BANNER OP DE WEBSITE - €250 – 800X100 PX (MINIMAAL 96 DPI).
Met een banner op onze website, kun je je deelname online aankondigen aan al 
onze websitebezoekers. Je kunt een banner aanleveren met één doorkliklink. 
De pagina waarop wij deze banner plaatsen is altijd in overleg. 

*NB: deze optie is onder voorbehoud en uw bijdrage aan het kennistheater moet 
goedgekeurd worden door de organisatie.

PROMOTIE VÓÓR HET EVENT


