ONLINE PROMOTIE-PAKKET
voor PROVADA standhouders

PROVADA biedt haar standhouders een
aantrekkelijk promotiepakket waarmee zij hun
zichtbaarheid en marketingcampagnes in

BEDRIJFSPROFIEL OP
PROVADA.NL

aanloop naar de beurs een extra boost kunnen
geven.
Hierbij worden de website en social media
kanalen van PROVADA ingezet.

1 jaar zichtbaar
Videopitch
Bedrijfspresentatie
Contactgegevens
Locatie stand
Fotogalerij
Overzicht
bijeenkomsten en
medewerkers tijdens
PROVADA beurs

BEDRIJFSPROFIEL OP PROVADA.NL
Bedrijfspresentatie door middel van een videopitch of andere
videocontent (± 1 minuut) waarmee jij jouw organisatie
presenteert aan de PROVADA community.

Wie ben je, wat doe je, wat kunnen de bezoekers tijdens de
PROVADA beurs verwachten en wie wil je ontmoeten?

EXPOSURE
Weergave profiel, inclusief videopitch op provada.nl
Vermelding video en/of profiel in nieuwsbrief 'Standhouder
in beeld' (25k+ ontvangers).
Videopitch op Youtube-kanaal van PROVADA.
Verwijzing naar video-pitches en/of profielen via PROVADA
LinkedIn pagina (5,6k connecties).
Weten wie je bereikt? Bekijk hier het bezoekersprofiel van
de PROVADA Community.

Tarief voor standhouders (excl. BTW) van €975,Plaatsing van het bedrijfsprofiel gebeurt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het volledige materiaal.

Voorbeeld bedrijfsprofiel

PROVADA 2022
Standhouders

Voorbeeld bedrijfsprofiel

Logo van jouw
bedrijf

Videopitch

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Emaillink
Websitelink

BEDRIJFSNAAM
Stand 09-09

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

GALERIJ

Informatief
verhaal

Bedrijfsgegevens

Bijeenkomst
Naam Bijeenkomst
Dinsdag 10:00 - 10:30

Zaal E106
Naam Bijeenkomst

Bijeenkomsten

Woensdag 10:00 - 10:30

Zaal E106

Medewerkers

Fotogalerij
bedrijfsfoto's

Anne
Biesterd
Jouw bedrijf
John
Schipper
Jouw bedrijf
Louis
Copper
Jouw bedrijf

Extra informatie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Extra informatie
n.a.v beurs

Medewerkers
op de beurs

