
1

STANDS & PAVILJOENEN

PRIJS PER M² BOEKPERIODE INCLUSIEF TAPIJT INCLUSIEF EVENT FLOORING INCLUSIEF EVENT FLOORING & TAPIJT

KCI-leden* tot 16 juli 2021
vanaf 16 juli 2021

€ 50,50 per m²
€ 58,50 per m²

€ 52,50 per m²
€ 60,50 per m²

€ 54,- per m²
€ 63,50 per m²

Niet-KCI-leden tot 16 juli 2021
vanaf 16 juli 2021

€ 77,- per m²
€ 84,50 per m²

€ 78,- per m²
€ 86,50 per m²

€ 80,50 per m²
€ 87,50 per m²

Minimale standgrootte is 9 m² | Prijzen zijn inclusief elektra (o.b.v. gemiddeld gebruik), tapijt (1 kleur) en parkeerabonnement ( 1x per 75 m²)
*Leden KCI zijn verplicht om de ticketverkoop banner van KCJ op de eigen website te plaatsen. 

OVERIGE PRIJZEN OMSCHRIJVING PRIJS

Mede-exposant Inclusief deelnamepakket € 175

Standaard
standbouwpakket

All-in standbouwpakket met systeembouw, 1m² bergruimte, frieslijst met naamsvermelding, tapijt, verlichting, 1 
spot per 4m², 3kW elektra, dagelijkse standschoonmaak.

€ 62 per m²

Basis camping 
marktkraam

Circa 3,5m², incl. 1kW elektra, 1 parkeerabonnement, prikverlichting en deelnamepakket € 750

All-in luxe toerismeunit Circa 6m²,incl. standbouw, 1kW elektra, 1 parkeerabonnement en deelnamepakket € 1.095

Fietsunit Circa 20m², onbeperkt gebruik van het fietsparcours, incl. 50 uitnodigingskaarten, elektra, vloerbedekking en 1 
parkeerabonnement. Exclusief standbouw.

tot 16 juli 2021: € 1.550 
vanaf 16 juli 2021: € 1.650

DEELNAMEPAKKET (VERPLICHT)

❖ Toegang tot “Mijn Jaarbeurs” incl. 
webshop

❖ Online catalogus op bezoekerswebsite:

o Bedrijfsprofiel

o Nieuwsberichten plaatsen

o Persberichten plaatsen

o Vermelding beursaanbieding

❖ Uitnodigen van relaties

❖ Marketingmaterialen om 
beursdeelname te promoten

❖ Naamsvermelding op plattegrond

❖ Exposantentoegang

❖ Op- en afbouwpassen

❖ Facts & figures na beurs

❖ Ondersteuning bij jouw
beursvoorbereiding

€ 175
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BRANDING & SPONSORING

Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor krijg je de unieke kans om met jouw bedrijf of merk mee te liften op de uitgebreide bezoekerscampagne, toegespitst op jouw 
doelstellingen.

Op aanvraag

Online promotie
❖ Advertorial nieuwsbrief (max. 12)
❖ Banner nieuwsbrief (max. 12)

€ 2.500
€ 1.000

Zichtbaarheid op beursvloer
❖ Flyeren op beursvloer (6 pers. p.d.)
❖ Flyeren entree (2 pers p.d.)
❖ Vloerstickers (per 10 stuks)
❖ Sponsoring van cateringterras
❖ Sponsoring exposantenborrel
❖ Proximity marketing - max 1 per hal

€ 400
€ 3.000
€ 995
€ 5.500
€1.500,-
€4.500,-

TELEFOON

We zijn dagelijks telefonisch bereikbaar 
tussen 08.00 tot 18.00 uur.

030 – 295 2999

E-MAIL

Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

rachel.jankowsky@jaarbeurs.nl
joost.de.vrankrijker@jaarbeurs.nl

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

Heb je vragen over de Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs, deelname-opties of 
sponsormogelijkheden? We helpen je graag! 
Je kan ons telefonisch of per mail bereiken. 
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XTRA
BRANDING

€ 775,-

XTRA
SOCIAL
€ 775,-

XTRA
SALES
€ 775,-

CREËER VOOR JOUW
MERK MAXIMALE
ZICHTBAARHEID

MAAK VAN JOUW
BEURSDEELNAME EEN

SUCCESVERHAAL

VERHOOG EFFECTIEF HET
AANTAL BEZOEKERS AAN

JOUW STAND

+ Banner op de website
+ Uitgelicht logo in e mailnieuwsbrief

+ Logo op oriëntatie plattegrond op beursvloer

+ 1x redactionele aandacht op social media
+ Deelname aan één social media winactie (prijs zelf

aan te leveren)
+ Publicatie van inspiratieblog op website

+ Uitgelicht logo op de website
+ Vermelding beursaanbieding op

de website
+ Vermelding beursaanbieding in

de event app

Maak jouw beursdeelname compleet
met additionele promotiepakketten


