
Sponsoring workshop
In blokken van 2 uur zullen verschillende workshops 
worden aangeboden (totaal 3 blokken). Deze workshops 
gaan over actuele thema’s uit de zwembranche en zijn 
voor bezoekers van de beurs gratis te bezoeken. Ook voor 
exposanten is het mogelijk een workshop te geven. Je 
workshop komt dan in elk blok 1x op het programma. 
Een workshop duurt maximaal 30 minuten. 4/4 € 1.500,00

Banner ontvangsthal
In de ruimte waar de bezoekers zich aanmelden is ruimte 
voor banieren van jouw bedrijf. Een mooie eyecatcher die 
bezoekers als eerste zien als ze de binnen komen. Ook als 
ze de workshops bezoeken komt men door deze ruimte. 4/4 € 750,00 *

Banner buiten aan beursgebouw
Vanaf de parkeerplaats is de entree goed zichtbaar. Boven 
deze entree is ruimte voor één grote banner. 
Zie voorbeeld afbeelding 2. 1/1 € 2.000,00 *

Promopoint buiten voor entree beurshal
Via een promopoint van maximaal 2x2m kun je nog voordat 
bezoekers naar binnen gaan al aandacht schenken aan 
jouw bedrijf. Zie voorbeeld afbeelding 1. 2/2 € 1.500,00

Sponsoring key-cord
Op het key-cord zal het logo van jouw bedrijf worden 
afgedrukt. Zo is jouw bedrijf de hele dag zichtbaar op een 
prominente plek. 1/1 € 750,00 *
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Sponsoring beurstas
Op de beurstas zal het logo van jouw bedrijf worden 
afgedrukt. Zo is jouw bedrijf de hele dag zichtbaar op een 
prominente plek. Zie voorbeeld afbeelding 5. 1/1 € 1.500,00 *

Vloerstickers
Op vloerstickers (set van 4) zal het logo van jouw bedrijf 
worden afgedrukt. Zo leid je bezoekers eenvoudig naar je 
stand. Zie voorbeeld afbeelding 4. 4/4 € 500,00 *

Sponsoring lunch
Van 11:30 tot 13:30 zal er een rolling lunch worden 
aangeboden aan de bezoekers van de beurs. Het is mogelijk 
om als bedrijf de lunch te sponsoren. Er komt dan een 
banner zoals op afbeelding 3 is te zien. 2/2 € 1.000,00

Sponsoring diner
Op dit moment zijn wij druk bezig om te inventariseren 
of er animo is voor een diner na afl oop van de beurs. 
Bedrijven kunnen een tafel reserveren voor 8 personen. 
Dit kan bij uitstek gebruikt worden om relaties na afl oop 
te spreken. Wij zullen zorgen voor een heerlijk diner en live 
entertainment! Diner start direct na afl oop van de beurs. 15/15 € 1.500,00

* prijs exclusief productiekosten.
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