
PROVADA FUTURE is hét platform voor 
technologische innovaties en inspiratie voor de 
vastgoedsector. De deelnemers hebben digitale 
oplossingen voor een versnelling van de woningbouw 
of een slimmer gebouw. Met elkaar kunnen ze de 
bouwketen digitaliseren.
 
Tijdens de beurs presenteren we met onze partners 
en deelnemers een inspirerend driedaags programma 
over o.a. regeneratief bouwen, ketenintegratie en 
smart building-technologie. We nodigen bezoekers uit 
om de circulaire route mee te lopen over de 
beursvloer. Voor iedereen die bezig is met de 
toekomst: Nederland Circulair.

PROVADA FUTURE 2023



2-persoons FlexUnit
2-persoons unit, inclusief branding, TV-scherm en stroompunt
Plaatsing langs zijwanden van de PROVADA Future Area
Vijf entreekaarten voor 3 dagen (ter waarde van € 650,-)  
Hospitality & services; hostess aanwezig en gebruik van terras 
PROVADA Future Area (voor afspraken).
Logo en vermelding in standhoudersoverzicht op provada.nl.        
Voor elke unit is maar één logo mogelijk.

Catering (koffie, thee, frisdrank) 
Introductie deelnemers op website en op het plein
Mediaexposure: voor en tijdens beurs worden thema’s en 
deelnemers gepromoot via diverse mediakanalen.               
Bekijk de aftermovie 2022.
Mogelijkheid om bij te dragen aan de programmering*

Tarief: € 8.750 
excl. BTWPROVADA FUTURE 2023

*Het programma en de bijeenkomsten in de arena (podium) worden met (wisselende) partners samengesteld. PROVADA streeft ernaar om zoveel mogelijk 
exposanten bij het programma te betrekken. Uiteraard moeten de innovaties en sprekers een goede match opleveren om het publiek te boeien en te 
inspireren. Verder is de (beperkte) beschikbaarheid van tijdslots en de (tijdige!) planning van PROVADA leidend om tot een goed driedaags programma te 
komen. PROVADA zet zich maximaal in om alle deelnemers zo goed mogelijk in beeld te brengen bij het Provada publiek. 

http://www.provada.nl/
https://youtu.be/CnuHtWF4yIQ


4-persoons FlexUnit
4-persoons unit, inclusief branding, TV-scherm en stroompunt
Plaatsing op zichtlijnen centraal naast terrassen van de PROVADA 
Future Area  
8 exposantenkaarten voor 3 dagen (ter waarde van € 1.040,-)
Hospitality & services; hostess aanwezig en gebruik van terras 
PROVADA Future Area (voor afspraken).
Logo en vermelding in standhoudersoverzicht op provada.nl.        
Voor elke unit is maar één logo mogelijk. 

Catering (koffie, thee, frisdrank)
Introductie deelnemers op website en op het plein
Mediaexposure: voor en tijdens beurs worden thema’s en 
deelnemers gepromoot via diverse mediakanalen.            
Bekijk de aftermovie 2022.
Mogelijkheid om bij te dragen aan de programmering*

PROVADA FUTURE 2023

*Het programma en de bijeenkomsten in de arena (podium) worden met (wisselende) partners samengesteld. PROVADA streeft ernaar om zoveel mogelijk 
exposanten bij het programma te betrekken. Uiteraard moeten de innovaties en sprekers een goede match opleveren om het publiek te boeien en te 
inspireren. Verder is de (beperkte) beschikbaarheid van tijdslots en de (tijdige!) planning van PROVADA leidend om tot een goed driedaags programma te 
komen. PROVADA zet zich maximaal in om alle deelnemers zo goed mogelijk in beeld te brengen bij het Provada publiek. 

Tarief: €15.500 
excl. BTW

http://www.provada.nl/
https://youtu.be/CnuHtWF4yIQ
https://youtu.be/CnuHtWF4yIQ


Ambassador-pakket*
Acht entreekaarten voor 3 dagen (ter waarde van € 1.040,-)
Hospitality & services; gebruik van terras PROVADA Future 
Area
Gebruik van catering (koffie, thee, frisdrank) 
Weergave van logo op PROVADA Future Area
Media aandacht: pers, video promotie en social media 
campagnes
Mogelijkheid om bij te dragen aan de programmering

Tarief: € 5.250 excl. BTW

PROVADA FUTURE 2023

*Het afnemen van een ambassador pakket is alleen mogelijk voor 
vastgoedbedrijven. 



PROVADA faciliteert diverse mogelijkheden ter promotie van uw 
organisatie of als opmaat naar de beurs. Bijvoorbeeld met extra onsite 
promotie of met een uitgebreid bedrijfsprofiel op provada.nl. 

Heb jij zelf een idee voor een (pre-event) campagne waarbij je PROVADA 
wilt betrekken? Neem dan contact met ons op. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met John Schreuter 
(john@provada.nl - 030 204 0611) 

Of bekijk de PROVADA Future pagina op www.provada.nl

https://www.provada.nl/nl/beurspromotie/
https://www.provada.nl/nl/beurspromotie/
https://www.provada.nl/nl/beurspromotie/
https://www.provada.nl/nl/provada-2022/provada-future/
http://www.provada.nl/

