De Bio-beurs biedt u volop
promotiemogelijkheden
De Bio-beurs
De Bio-beurs is de belangrijkste B2B-beurs voor
wie zaken doet of wil doen in de biologische
sector. Met ruim 350 stands, diverse themapleinen
en een sterk inhoudelijk programma is dit dé
biologische vakbeurs in Nederland. Ook dit jaar zijn
de onderdelen Pureness en BioMechaTech
op de beurs te vinden.

Exposure op de Bio-beurs
Logo op beursplattegrond

Digitale mogelijkheden
Logo op Bio-beurs website
Beschikbaar: 4 plaatsen - € 250,- per logo
Vanaf boeking tot 1 maand na de beurs

Beschikbaar: 20 plaatsen - € 250,- per logo
De plattegrond - A1 formaat met standhouderslijst.
Oplage 7.500 exemplaren.

Banner in nieuwsbrieven

Key-cords

Buitenreclame

Beschikbaar: 2 logo’s - € 5.000,- per logo
10.000 key-cords voor alle bezoekers en standhouders

Buitenreclame in frame bij hoofdentree

Logo op entreeticket
Beschikbaar: 1 logo - € 3.500,circa 10.000 kaarten, deadline aanleveren 15 november 2019

Rol-up banner op prominente plaats

Beschikbaar: 6 banners - € 250,- per banner met doorklik

Beschikbaar: 2 plaatsen - € 450,- per plaatsing
Frontlit zeildoek 330 x 240 cm (bxh)

Buitenreclame tegen buitenzijde hal
Beschikbaar: 3 plaatsen - € 350,- per stuk,
Frontlit zeildoek 467 x 450 cm (bxh)

Beschikbaar: 8 plaatsen - € 500,- per banner

Vlaggenmasten op parkeerterrein

Reclame op toiletten

Beschikbaar: 4 vlaggen - € 150,- per vlag. Vlag 94 x 290 cm (bxh)

Beschikbaar: 20 toiletten - € 1.500,- per dag/alle toiletten
A3 frames staand

Abriposter in buitenzuil

Reclame op gordijn bij workshops
Beschikbaar: 4 schermen - € 250,- per 4 uur

Reclame in loop op Plasmaschermen
Beschikbaar: 6 schermen - € 200,- per plaatsing
JPG bestand op formaat 16:9

Huur Suyderseezaal inclusief basis AV
Beschikbaar: 8 tijdsblokken - € 250,- per uur
Maximaal 150 zitplaatsen, meer AV mogelijk tegen meerprijs

Huur minizaal voor symposium
Beschikbaar: 6 tijdsblokken - € 200,- per uur
Maximaal 50 zitplaatsen

Servetten en bekers
Op aanvraag

Beschikbaar: 1 - € 500,- per abri, 2 zijdig - 118,5 x 175 cm (bxh)

Vrije ruimte bij ingang parkeerplaats
Op aanvraag, plaatsing van reclametrailers e.d.

Hekwerk tegenover entree
Op aanvraag

Contact
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact
opnemen met Paulien Hoftijzer, via
hoftijzer@bionext.nl of 06 52011884.

www.bio-beurs.nl

