
The Health Club

9 & 10 november ∙ Martiniplaza

Gezonde werknemers maken een gezond bedrijf



Gezonde werknemers maken een gezond bedrijf

Gezond aan het werk. Dat is goed voor jezelf, goed voor je bedrijf en 

goed voor de samenleving. Fitte medewerkers zijn productiever en 

creatiever. Mensen die meer bewegen hebben meer plezier in hun 

werk, minder stress en minder ziekteverzuim.  Kortom: gezonde 

werknemers maken een gezond bedrijf!

De Promotiedagen presenteert The Health Club, een plein vol tips en 

tricks over beweging, voeding en mentale gezondheid. Een plaats voor 

inspiratie voor een gezonde leef- en werkstijl, met actieve workshops, 

lezingen, demo’s, coachingsessies zelftests en heerlijk healthy food.

The Health Club



De Promotiedagen is het #1 zakelijk event van Noord-Nederland. 
Al 34 jaar zijn wij hét event waar het noordelijke bedrijfsleven 
elkaar ontmoet, elkaar inspireert en zakendoet. We brengen 
ondernemers samen, maken nieuwe verbindingen en laten zien 
wat voor moois ondernemend Noord-Nederland te bieden heeft. 
Wij geloven in de kracht van Noord-Nederland en in de kracht 
van persoonlijk contact. We willen inspireren en bedrijven 
helpen ambities te verwezenlijken. Zo maken we Noord-
Nederland sterker!

#1 ZAKELIJK EVENT VAN NOORD-NEDERLAND



Hoe meedoen?

Partnerschap The Health Club €  1495,-
✓ Eigen stamtafel op The Health Club
✓ 1 presentatie op The Health Stage
✓ Logovermelding op website, nieuwsbrief, programma en het plein
✓ Aankondiging via nieuwsbrief, social media, website en programmaboekje

Standruimte bij The Health Club €  160,- per m²

✓ Compleet opgebouwde stand, incl. wanden, naamsvermelding
vloerbedekking en verlichting

Netwerkdeelname €  595,-
✓ Lightbox presentatiewand 1 x 2 meter
✓ Op maat gemaakt doek en verlichting
✓ Tafel en 2 stoelen

The Health club beschikt over eigen cateringfaciliteiten, Op de Health Stage vinden doorlopend 
workshops en presentaties plaats. Met een uitgebreide marketingcampagne wordt The Health Club onder 
de aandacht gebracht van zakelijk Noord-Nederland


