18 T/M 22 JANUARI 2021

Biobeurs 2021 is omgeschakeld
naar de BioKennisWeek.
Een online event met Workshops,
Presentaties,Ontmoetingen,
Bio-erfbezoeken en méér.
www.biokennisweek.nl

Dé biologische vakbeurs

Welkom bij de BioKennisWeek
De Biobeurs is omgeschakeld naar de online
BioKennisWeek. Deze vindt plaats van 18 tot en met
22 januari 2021
De BioKennisWeek is een week waarin biologisch in de schijnwerpers
staat, met online workshops, ontmoetingen en presentaties.
De uitdagingen waar we voor staan op gebied van klimaat,
gezondheid en verdere verduurzaming kunnen we alleen samen
oplossen. En dat begint met elkaar te informeren, te inspireren en te
motiveren. Doet u ook mee?
Wij maken gebruik van een online platform met veel mogelijkheden
zoals live presentaties, netwerken met nieuwe en bestaande relaties
en online stands.

6 redenen om standhouder te worden!

1 De BioKennisWeek is voor u als standhouder een unieke en
effectieve mogelijkheid om uw boodschap online te presenteren
en leads te verzamelen.
	
2 Het online programma biedt uitstekende mogelijkheden om met
alle deelnemers van het platform in contact te komen.
3 Na de BioKennisWeek ontvangt u van ons een overzicht met de
	
gemaakte contacten zodat u de relatie verder kunt uitbouwen.
4
	
Bezoekers komen uit de gehele biologische sector en daarbuiten
om in deze week het ijzersterke workshopprogramma te volgen en
zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen in de sector.
	
5 De BioKennisWeek wordt crossmediaal gepromoot door slimme
samenwerkingen met de (biologische) media
6 Zeer goede prijs kwaliteitsverhouding
	

Boek nu!
uw online beursstand
op de BioKennisWeek

Kosten voor een
stand zijn

€995,eclusief BTW

Standhouderspakket

• E en custom bedrijfspagina op het online BioKennisWeekplatform

•
•
•

met mogelijkheid tot plaatsen van uw:
- Logo
- Bedrijfsomschrijving
- Bedrijfsfilm
- Sociale media links
- Downloadbare folder
- Workshop (indien van toepassing)
A
 anwezigheid van 2 medewerkers*, directe 1-op-1 chatfunctie,
groepsgesprekken, video call, de mogelijkheid tot het inplannen
van afspraken en/of uitwisselen van visitekaartjes
Achteraf een overzicht van uw visitekaartjes en leads
2
 gratis kaarten voor uw connecties (kosten deelnemer €25,- pp)
en de mogelijkheid tot het uitnodigen van connecties tegen een
gereduceerd tarief (€10 per kaart)

*Mocht u meer medewerkers aanwezig willen hebben dan geldt er
een meerprijs van €15,- per medewerker.

Aanvullende opties
Er zijn, naast uw online beursstand, vele andere effectieve
mogelijkheden om zichtbaar te zijn tijdens de BioKennisWeek.
Kijk op onze website voor alle promotiemogelijkheden

