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Bio-beurs biedt u
volop mogelijkheden
om te adverteren
Zowel standhouders als nietstandhouders kunnen adverteren

De Bio-beurs
De Biobeurs 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.

Beursmagazine
Ongeveer 72 pagina’s full colour op A4 formaat.
Het magazine bevat het inhoudelijke programma en
het programma van het Foodplein, exposantenlijst,
plattegrond, inspirerende informatie en advertenties.

Bereik
Het magazine heeft een oplage van 5.000 exemplaren.
Bezoekers van de Bio-beurs krijgen bij binnenkomst het
magazine mee. Daarnaast ontvangen alle standhouders
een exemplaar. Ook online creëren we het nodige bereik.

Waarom adverteren?
Met uw advertentie komt u direct onder de aandacht van
ruim 10.000 bezoekers uit uw doelgroep. De impact van
uw advertentie in het magazine is groot vanwege de hoge
leesintensiteit en de bewaarfunctie van het magazine.
Het Beursmagazine biedt u een uitgelezen kans om uw
bedrijf of product te profileren bij een sector die aan alle
kanten groeit. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor
exposure op de Bio-beurs. De advertentiemogelijkheden
op de beursvloer zelf hebben een hoge attentiewaarde.

Contact
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact opnemen
met Sabine Horsting, via sabine@bio-beurs.nl of
030 233 99 78.

www.bio-beurs.nl
www.pureness.nl

Prijzen advertentie Beursmagazine
Speciale advertentie 1/1 pagina (bladspiegel)
Formaat 210 x 297 mm (+3 mm afloop)
Eerste pagina in omslag			
Laatste pagina in omslag		
Achtercover
			

€ 1500,€ 1500,€ 1850,-

Advertenties (zetspiegel)
1/1 pagina
formaat 185 x 272 mm
1/2 pagina liggend formaat 185 x 133 mm
1/4 pagina staand
formaat 90 x 133 mm

€ 1150,€ 650,€ 400,-

Leden van BioNederland, Biohuis en BioWinkelvereniging ontvangen
10% korting op bovengenoemde prijzen.
Deadline aanleveren advertenties Beursmagazine is 21 december 2018.

Mogelijkheden exposure tijdens Bio-beurs
Plaats

Tarief per plaats

Advertentie op entreeticket (circa 10.000 kaarten)
Rol up banner op prominente plaats

1
8

€ 3500,€ 750,-

Buitenreclame in frame bij hoofdentree

2

€

450,-

3

€

450,-

4

€

250,-

2

€

200,-

1

€

450,-

Meerdere

€

200,-

€

75,-

Frontlit zeildoek 330 x 240 cm (bxh)

Buitenreclame tegen buitenzijde hal
Frontlit zeildoek 467 x 450 cm (bxh)

Vlaggenmasten
Vlag 94 x 290 cm (bxh)

Abriposter in buitenzuil (2 zijdig)
118,5 x 175 cm (bxh)

Reclame-uiting bij hoofdingang
Frontlit zeildoek 330 x 240 cm (bxh)

Reclame in loop op plasmaschermen
Jpeg bestand op formaat 16:9

Logo op de plattegrond		

Advertenties zetspiegel aanleveren zonder kader, snijtekens of extra witruimte.
Advertentiemateriaal dient digitaal in certified PDF aangeleverd te worden.
Logo als EPS, resolutie minimaal 300 dpi. • Doeken en vlaggen door exposant zelf
aan te leveren. Doeken voorzien van ringen om de 50 cm en vlaggen met karabijnhaken
onder en boven. • Alle tarieven zijn exclusief BTW • De Bio-beurs behoudt zich het recht
voor om advertenties te weigeren.

