PROMOTIEFLYER CREA COLLEGE GORINCHEM
Wilt u extra exposure tijdens Crea College? Wij bieden u nu diverse mogelijkheden
voor promotie buiten uw stand. Van online promotiemogelijkheden voorafgaand aan
de beurs tot creatieve promotie tijdens de beursdagen. Hieronder treft u verschillende
mogelijkheden aan. Heeft u een idee, maar staat deze er niet bij? Laat het ons weten!

Logo plaatsing website

€ 150,- | 150x100px

Profileer uw bedrijf online! Toon uw logo
op de beurswebsite (onder partners).

Banner ticketportal

€ 300,- | 800x100px

Kondig uw deelname online aan, op
een plaats waar niemand om u heen
kan! Toon uw banner aan de duizenden
bezoekers die zich online registreren.

Toiletreclame

€ 100,- | 1920x1080px

Verwelkom duizenden bezoekers, die
tijdens de vakbeurs de toiletruimtes
bezoeken. Reclameblokken van 5 sec. per
dia komen langs op een digitaal scherm.

Vlaggen
Kondig uw deelname alvast aan door
buiten een bedrijfsvlag op te hangen. Val
extra op!

€ 75,- per vlag

Vloertegels

€ 300,- | 500x500mm

Wijs bezoekers de weg naar uw stand
door middel van tapijttegels met uw
logo in de gangpaden. Tussen alle
antraciet gekleurde tapijttegels valt u
gegarandeerd op. Prijs voor 5 tegels

Magazine rekken

€ 300,-

Voor de beursvloer hebben wij
magazine rekken staan. Hierin ligt ook
ons beursmagazine wat bezoekers
meenemen de beursvloer op. Hier is
ruimte om flyers te plaatsen.

Beursplattegrond

€ 100,-

Op de plattegrond in het is het mogelijk
om uw bedrijf extra uit te lichten, door
middel van naamsvermelding. Val direct
op terwijl de bezoeker zijn weg zoekt.

Workshop/Demo

€ 0,-

Doet u wat extra’s tijdens uw deelname?
Wij schenken er graag extra aandacht
aan! Op de website en in het
beursboekje wordt het programma
gepubliceerd en hier kunnen wij u gratis
in meenemen. Stuur uw informatie op!

Meer informatie over de beurs kunt u
vinden op: www.crea-college.nl.nl

Contactpersoon: Arina de Kreek
E: arina.dekreek@easyfairs.com
T: +31 (0)183 680 687

