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Promotie mogelijkheden: 
 

Presentatiesessies: 

Bereik uw doelgroep in een workshop of presentatie sessie in een van de IPON theaters;  

(per slot 45 min) 

Presentatie: tarief €  950,- capaciteit 50 pers 

 

Beurstas: 

Plaats uw logo exclusief op de IPON2016 beurstas  

Bereik:   5.000 bezoekers  

Tarief   € 2.500,-  

 

Insert in de beurstas:  

U kunt uw documentatie ook via de IPON2016 beurstas verspreiden 

Insert:   maximaal 1/1 A4 of een object van max. 5 x 13 cm  

Bereik:   5.000 bezoekers  

Tarief   € 1.500,- 

 

Flyeren:  

Flyeren op de beursvloer (maximaal 4 partijen)  

Bereik:   5.000 bezoekers  

Tarief :  € 1.700,- (per dag) 

 

Vives Beursgids & adverteren:  

U kunt uw advertentie plaatsen in de Vives IPON2016 beursgids met beurs gerelateerde informatie 

Advertentie:  1/1 A4 pagina full colour  

Bereik:   5.000 bezoekers 

Tarief:   € 2.380,-  
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Bezoekersbadge:  

Plaats nu uw logo exclusief op de bezoekersbadge 

Bereik:   5.000 exclusief  (logo in kleur) 

Tarief:   2.200,- 

 

Banner met IPON nieuwsbrief: 

Plaats uw logo op de IPON2016 nieuwsbrief 

Bereik : +/- 17.000 onderwijsprofessionals 

Tarief (eenmalig)nieuwsbrief:  € 850,- 

 

Logo op 'U bevindt zich hier' bord  

Verhoog uw vindbaarheid op de beursvloer. Bij de entree en andere strategische locaties op de 

beursvloer staan de beursplattegronden verspreid. Bezoekers oriënteren zich aan de hand van deze 

borden. Verhoog de kans dat ze u snel vinden met uw logo en een haarlijn naar uw stand.  

Tarief: € 200,- 

 

Vloerstickers  

Vergroot de traffic naar uw stand en leg een rijtje A2-formaat vloerstickers op de vloer in de richting 

van uw stand. De duidelijkste en eenvoudigste manier om bezoekers naar uw stand te wijzen. 

(max.5 stickers te plaatsen per partij) 

Tarief: € 125,- p.s. 

 

Keycords voor bezoekersbadges  

Elke bezoeker kan zijn badge aan een keycord hangen. Uw keycord!  

Zorg dat uw logo op deze lanyards staat en u krijgt gegarandeerd extra exposure tijdens maar ook ná 

de beurs. Zo'n 50% van de bezoekers neemt de keycord mee naar huis.  

Tarief: € 2.000,- excl. bedrukken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


