
extra promotie   
in aanloop  

naar de beurs
Bannering
Met onze bannermogelijkheden kom je online krachtig in 
beeld bij de doelgroep. Een banner met hyperlink naar jouw 
website wordt tot eind oktober 2017 getoond op  
www.zwembadbranche.nl. Bovendien krijg je inzicht in de 
statistieken van de banner. Formaat 300 x 300 pixels. € 350,00

Advertorial in emailing naar potentiele bezoekers
Een advertorial over jouw bedrijf wordt geplaatst in een 
aparte emailing naar potentiële bezoekers (10.000+ 
adressen). Dit bericht zal uitluitend de boodschap van jouw 
bedrijf dragen. (prijs per nieuwsbrief) € 950,00

Sponsoring Award 
Aan het eind van de ZwembadBranche Dag zullen wij een 
aantal awards uitreiken. Het is mogelijk om als bedrijf een 
award te sponsoren. Als sponsor ben je gedurende de hele 
campagne (april tot oktober) zichtbaar. € 2.500,00

Beurseditie ZwembadBranche 
Promotie, éénmalig 40% korting op advertentietarieven in 
de september editie van ZwembadBranche. 
(deadline aanleveren materialen 1 september)
• 1/1 pagina advertentie in ZwembadBranche € 1.035,00
• 1/2 pagina advertentie in ZwembadBranche € 517,50
• 1/3 pagina advertentie in ZwembadBranche € 345,00
• 1/1 pagina advertorial/bedrijfsprofiel in ZwembadBranche € 500,00
• Insert/flyer meesturen met ZwembadBranche € 600,00



extra promotie 
tijdens de beurs

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 € 1.000,00 *

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. 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 *

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

Business lunch
Van 11:30 tot 14:30 is ons speciale business lunch restaurant 
geopend. In dit restaurant kun je als exposant een tafel 
reserveren om in alle rust met je belangrijkste klanten te 
lunchen. De lunch wordt geserveerd in twee rondes,  
van 11:30-13:00 uur en van 13:00-14:30 uur. 
Er zijn 10 tafels voor 4 personen beschikbaar. 10/10 € 350,00 

* Prijs exclusief productiekosten


