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*NB: deze optie is onder voorbehoud en uw bijdrage aan het kennistheater moet goedgekeurd worden door 
de organisatie. Eén sessie is ongeveer 25 minuten, met een maximum van 1 sessie per organisatie timeslot. 

Toiletreclame - €100 – 1920 x 1080 px. 
Verwelkom de bezoekers die tijdens het event de toiletruimtes bezoeken. Op alle 40-inch 
tv-schermen komen reclameblokken van 6 seconden voorbij met een dia over uw bedrijf
 
Vlaggen - €75 – 300 x 100 cm
Buiten voor de evenementenhal kunnen wij voor u één of meerdere vlaggen ophangen. 
Zo valt u extra op, terwijl bezoekers en voorbijgangers langskomen. De kosten zijn per vlag. 
 
Flyer in de magazine rekken - €300 – max. A5 formaat 
Tijdens het event staat er bij de ingang een magazine rek, waar onze eventspecial in ligt. 
Tegen betaling kunt u ook uw flyer hier neerleggen. 
 
Uitlichting beursplattegrond - €150
We kunnen uw stand en bedrijfsnaam extra uitlichten op de grote beursplattegrond. 
Zo zien bezoekers uw organisatie direct als zij hun weg zoeken. 
 
Vloertegels - €300 – 50 x 50 cm
Wijs bezoekers de weg naar uw stand door middel van de tapijttegels met uw logo in de 
gangpaden. Tussen alle antraciet gekleurde tapijttegels, valt dit iedere bezoeker direct op. 
De prijs is voor 5 tegels, die wij voor u laten drukken. 
 
Sessie in het kennislokaal - €50 per sessie per dag en €75 euro voor beide 
timeslots*
Wilt u bijdragen aan ons kennislokaal en zo de bezoekers één op één spreken? In het 
kennislokaal kunt u een inspirerende presentatie, lezing of demonstratie verzorgen.  

Promotie tijdens het evenement:

Logo op de website - €100 - 150x100 px

Profileer uw bedrijf online. Met het logo kunt u op de pagina geplaatst worden als 
officiële partner van Familiedagen!

Banner op de website - € 250 - 800x100 px
Met een banner op onze website, kunt u uw deelname online aankondigen aan al onze 
websitebezoekers. U kunt een banner aanleveren met één doorkliklink. De pagina 
waarop wij deze banner plaatsen is altijd in overleg. 

Promotie vóór het event:


