Marketing

Wil je het maximale uit je deelname halen?

Kies dan voor een
marketingpakket!
De Promotiedagen helpt je graag om
jouw doelgroep te laten weten dat je
meedoet aan het #1 zakelijk evenement
van Noord-Nederland.
We beschikken over eigen media met
een groot bereik, maar kunnen je ook
helpen met een uitgebreide campagne
op het grootste zakelijke netwerk;
LinkedIn
Zo bereik je de ondernemers die voor
jou belangrijk zijn, nodig je ze uit voor
een bezoek en vergroot je gemakkelijk
het succes van je beursdeelname.

Promotiedagen Magazine
Het Promotiedagen Magazine is de onmisbare gids op de beursvloer. Het is een
handzaam boekje met de beursplattegrond, het volledige beursprogramma en de
deelnemerslijst. Het magazine wordt bij de ingang uitgedeeld aan de bezoekers.

Tarieven
a-5 formaat, oplage 5000

➢
➢
➢
➢

Logo op de beursplattegrond
Pagina advertentie
Binnenzijde cover voor/achter
Achterzijde cover

€ 250
€ 500
€ 1000
€ 1500

Promotiedagen Narrowcasting
De Promotiedagen beschikt over een groot aantal beeldschermen op strategische
plaatsen op de beursvloer, waaronder een 12m² Ledwall bij de entree. De opvallende
schermen bieden een extra mogelijkheid om het publiek naar jouw stand te trekken.

Tarieven
➢ Advertentie Narrowcasting

€ 250

Promotiedagen Nieuwsbrief
De Promotiedagen Nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan
21.000 abonnees en bevat het nieuws over thema’s, pleinen,
programma en deelnemers. Je kan je toegangskaart
downloaden en je aanmelden voor het programma. Met een
banner tussen de nieuwsitems, vergroot je gemakkelijk je
zichtbaarheid!

Tarieven
800x150 pixels, bereik 21000

➢ Banner in nieuwsbrief

€ 250

NIEUW: LinkedIn Campagne
LinkedIn is het grootste online zakelijke netwerk. Wij helpen je graag met
campagne waarbij we jou helpen aan extra exposure en jouw beursdeelname
tot een succes maken. Je kunt kiezen uit een campagne met een afbeelding
of met een video.

Afbeelding

Video

Verwacht Resultaat

Wij maken een afbeelding in een
herkenbaar template. Hiermee
bouwen we een campagne op
LinkedIn, met een directe link naar
de kaartdownload van de
Promotiedagen. Zo nodig je jouw
doelgroep uit voor een bezoek.

Wij maken een video van 1 minuut
en 3 teasers. Hiermee bouwen we
een campagne op LinkedIn, met
een directe link naar de
kaartdownload van de
Promotiedagen. Zo nodig je jouw
doelgroep uit voor een bezoek.

1 week

➢ Looptijd 1 week
➢ Looptijd 2 weken

€ 550
€ 750

Prijzen zijn inclusief het marketingbudget
van LinkedIn. Templates worden in een
carrousel van 4 afbeeldingen geplaatst.

➢ Looptijd 1 week
➢ Looptijd 2 weken

€ 1300
€ 1600

Prijzen zijn inclusief het marketingbudget
van LinkedIn. Video’s kunnen ook via de
eigen kanalen worden verspreid.

Doelgroep:
440.000 +
Aantal weergaven: 11000 – 46000
Aantal klikken:
37-210

2 weken
Doelgroep:
440.000 +
Aantal weergaven: 23000 – 98000
Aantal klikken:
74-410

Voordeelpakketten
Kies het pakket dat bij je past en geniet van heel veel voordeel!!

Offline Pakket
➢ Logo Plattegrond
➢ Advertentie Magazine
➢ Advertentie LedWall

€ 850

Online Pakket
➢ Banner Nieuwsbrief
➢ LinkedIn Campagne
1 week, afbeelding

€ 700

Online Plus Pakket
➢ Banner Nieuwsbrief
➢ LinkedIn Campagne,
1 week, video

€ 1400

Over the Top
➢
➢
➢
➢
➢

Logo Plattegrond
Advertentie Magazine
Advertentie LedWall
Banner Nieuwsbrief
LinkedIn Campagne
1 week, afbeelding
➢ LinkedIn Campagne,
1 week, video

€ 2800

Of stel je eigen pakket samen…..

Magazine
❑
❑
❑
❑

Logo op de beursplattegrond
Pagina advertentie
Binnenzijde cover voor/achter
Achterzijde cover

€ 250
€ 500
€ 1000
€ 1500

Narrowcasting
❑ Advertentie Narrowcasting

€ 250

Nieuwsbrief
❑ Banner Nieuwsbrief

€ 250

LinkedIn Campagne

❑
❑
❑
❑

Afbeelding; 1 week
Afbeelding, 2 weken
Video, 1 week
Video 2 weken

€ 550
€ 750
€ 1300
€ 1600

