
PROVADA FUTURE is het platform voor technologische 
innovaties en inspiratie voor de vastgoedsector. Ook in 
2021 organiseren we een inspirerend programma voor 
iedereen die bezig is met de toekomst van Nederland, 
een toekomst met een betere bebouwde werk- en 
leefomgeving. PROVADA faciliteert de verbinding tussen 
technologie - en vastgoedbedrijven.

PROVADA zorgt voor een driedaags programma in de 
arena, met de focus op digitalisering en innovaties. 
Ambassadeurs en deelnemers zijn betrokken bij de 
totstandkoming hiervan. Vanwege het hybride karakter 
van de beurs worden enkele sessies uitgezonden.



•  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 € 575,-)
•  Hospitality & services; gebruik van terras PROVADA Future Area
•  Gebruik van presentatieruimte/meetingroom o.b.v. beschikbaarheid
• Basiscatering (koffie, thee, frisdrank) 

2-persoons FlexUnit 
(12 beschikbaar)

•  Logo en vermelding in standhoudersoverzicht op www.provada.nl
•  Media aandacht: pers, podcasts, video promotie en social media 

campagnes
• Mogelijkheid om (extra) bij te dragen aan programmering

Tarief: € 8.250 excl. BTW

PROVADA FUTURE 2021



• 4-persoons unit, inclusief branding, TV-scherm en stroompunt
•  Plaatsing op zichtlijnen centraal naast terrassen van de PROVADA 

Future Area
• Vijf entreekaarten voor 3 dagen (ter waarde van € 575,-)
• Hospitality & services; gebruik van terras PROVADA Future Area
• Gebruik van presentatieruimte/meetingroom o.b.v. beschikbaarheid
• Basis catering (koffie, thee, frisdrank) 
• Logo en vermelding in standhoudersoverzicht op www.provada.nl

4-persoons FlexUnit

• Media aandacht: pers, videopromotie en social media campagnes
• Mogelijkheid om (extra) bij te dragen aan programmering
•  Voorgesprek/sessie vanuit studio PROVADA voorafgaand aan de 

beurs, inclusief plaatsing op sociale media en beschikbaar gesteld 
voor eigen gebruik. Inhoud en format nader te bepalen.

Tarief: € 15.000 excl. BTW

PROVADA FUTURE 2021



• Acht entreekaarten voor 3 dagen (ter waarde van € 920,-)
• Hospitality & services; gebruik van terras PROVADA Future Area
• Gebruik van basis catering (koffie, thee, frisdrank) 
• Logo en vermelding in standhoudersoverzicht op www.provada.nl
• Weergave van logo op PROVADA Future Area
• Media aandacht: pers, video promotie en social media campagnes

Ambassador-pakket

• Deelname aan Innovatieparade of ander programmaonderdeel. 
 Welke innovaties verdienen het podium en waarom? Een gesprek
 over innoveren en innovaties, aan de hand van een selectie startups 
 scale-ups, op het podium van de PROVADA Future Area. Dit
 programma wordt op video vastgelegd en gedeeld via sociale media.
 En beschikbaar gesteld voor eigen gebruik.

Tarief: € 5.250 excl. BTW

PROVADA FUTURE 2021



PROVADA faciliteert diverse mogelijkheden ter promotie van 
uw organisatie of als opmaat naar de beurs in oktober.  
Hierbij kunt u denken aan een uitgebreid bedrijfsprofiel of 
promo-video’s vanuit de PROVADA studio. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
John Schreuter (john@provada.nl - 030 204 0611) of
met Peter Schreuter (peter@provada.nl - 030 204 0593).

Provada.nl
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