
Staalbouwdag Kennis Event - 11 oktober van 12.00 t/m 18.00 uur

De Staalbouwdag is hét jaarlijkse vakevenement voor iedereen die betrokken is bij het opdrachtgeven, ontwerpen en bouwen met staal. Het is de dag voor
kennis en kennissen: bekenden treffen, nieuwe relaties aanknopen én kennisnemen van belangrijke, actuele ontwikkelingen trends in de (staal)bouw. Dit
jaar kunt u de Staalbouwdag weer op locatie beleven, in Theater Amsterdam. Maar u kunt de Staalbouwdag 2021 ook online bijwonen. Het congres wordt
live gestreamd.

Na de welkomstlunch op de expo biedt de Staalbouwdag 2021 u een gevarieerd, middag-
vullend congresprogramma met inleidingen en discussies over de ‘hot items’:
• infrastructuur: duurzaam vernieuwen
• constructieve veiligheid: goed gekeurd
• duurzaamheid: gaan voor groen bouwen met staal
Bekijk hier hele programma

Organisator Bouwen met Staal verwacht (minimaal) 400 bezoekers in Theater Amsterdam te
verwelkomen. Een veelvoud hiervan kijkt, luistert en reageert online mee, vanuit huis,
kantoor, werk- of bouwplaats. De bezoekers van de Staalbouwdag zijn werkzaam als
directeur, staffunctionaris, afdelingshoofd, inkoper, adviseur, ontwerper of projectleider bij
architectenbureaus, adviesbureaus, ingenieursbureaus, bouwondernemingen,
staalconstructiebedrijven, overheden en professionele opdrachtgevers zoals
projectontwikkelingsmaatschappijen en woningcorporaties.

Bouwen met Staal verstuurt (meerdere) uitnodigingen en notificaties voor bezoek naar ruim 12.000 personen en organisaties in de bouw. Daarbovenop
worden nog eens ruim 100.000 personen bereikt via onder meer vak- en opiniebladen, websites, nieuwsbrieven en social media van Bouwen met Staal en
derden. Tot het bereik behoren aannemers (aangesloten bij o.m. Bouwend Nederland), bouwkundig adviseurs, architecten (BNA), beleggers (IVBN),
bouwfysisch adviseurs, constructeurs (KIVI, VNconstructeurs, Constructeursregister), medewerkers van diensten Rijkswaterstaat, Bouwtoezicht en
gemeentewerken, (project)ontwikkelaars (NEPROM), staalbouwers, staalhandelaren en producenten.

UW BEDRIJF in de schijnwerpers op de
STAALBOUWDAG?
De Staalbouwdag is het domein van de beslissers,
beïnvloeders en smaakmakers in de (staal)bouw. Ze
verwachten óók u en uw bedrijf er te treffen, als
exposant of sponsor. Als sponsor of exposant van de
Staalbouwdag kunt u:
• Nieuwe klanten werven
• Bekende klanten te klant houden
• De naamsbekendheid van uw bedrijf vergroten
• De goede naam van uw bedrijf versterken
• Nieuwe concepten of innovaties lanceren
• Al uw producten, diensten, en referentieprojecten

over het voetlicht brengen

Staalbouwdag Kennis Event Brons
€ 1.000

Zilver
€ 2.000

Goud
€ 3.500

Platinum
€ 6.500

1x logo op website Staalbouwdag x x x x
1x logo in vakblad Bouwen met Staal, augustusnr x x x x
logo e/o bedrijfsnaam in digitale nieuwsbrieven m.b.t. Staalbouwdag door Bouwen met Staal x x x x
logo e/o bedrijfsnaam op begin-, pauze- en eindbeeld livestream congres x x x x
tabletop op expo (incl. stroom) x x x
logo bij lezing (naar keuze) van congres 1 lezing alle lezingen alle lezingen
plaatsen extra roll-up banner op prominente plek expo-vloer x x x
logo op alle uitnodigingen en entreebewijzen Staalbouwdag door Bouwen met Staal x x
bedrijfsnaam in alle promotionele uitingen Staalbouwdag door BmS (z.a. persberichten) x x
logo op welkomstbanner bij ingang Theater Amsterdam x x
logo op diverse banners in Theater Amsterdam x x
vertoning korte bedrijfs-/productvideo (max. 1 min.) tijdens congres 1x 3x
1/1 pag. f.c. bedrijfsprofiel/advertentie in vakblad Bouwen met Staal, augustusnummer x
sponsor lunch x
sponsor borrel x
vermelding door presentator bij opening en sluiting Staalbouwdag x



Staalbouwdag Netwerk Event - in november van 17.30 t/m 22.00 uur

Ná de Staalbouwdag organiseert Bouwen met Staal in november een speciaal en apart Staalbouw Netwerk Event.
Op het Netwerk Event krijgt u alle gelegenheid om weer eens bij te praten met ‘oude’ bekenden uit de (staal)bouwsector én nieuwe kennissen op te doen.
En dat onder het genot van een smakelijk drie gangen diner, gelardeerd met vermakelijk entertainment en interessante info-intermezzo’s, in een
sfeervolle ambiance. De precieze datum, locatie en het programma worden later bekend gemaakt.

Er staan heel wat sponsor-opties op het menu. U kunt kiezen voor een Zilver- of Goudpakket of een (of meerdere) keuzes maken uit de mogelijkheden a la
carte.

Staalbouwdag Netwerk Event Zilver
€ 1.000

Goud
€ 1.500

1x logo op website Staalbouwdag x x
1x logo in vakblad Bouwen met Staal, augustusnr x x
logo e/o bedrijfsnaam in digitale nieuwsbrieven m.b.t. Netwerk Event door Bouwen met Staal x x
logo op borden ‘mede mogelijk gemaakt door’ op vloer x x
plaatsen 1 roll-up banner x x
logo bij lezing (naar kebedrijfsnaam in promotionele uitingen Netwerk Event door BmS (z.a. persberichten) x x
logo op uitnodigingen Netwerk Event door Bouwen met Staal x

Staalbouwdag Netwerk Event - a la carte Tarief
sponsoring bier/wijn/koffie uitgiftepunt (meerdere punten) (*) € 2.500
sponsoring cocktailbar (*) € 2.500
sponsoring foodtruck (*) € 2.500
Sponsoring poffertjes kraam, friet kot (*) € 2.500
sponsoring terrasruimte € 3.500
uitnodigingen klanten voor het feest pakket 10 stuks (uitnodiging op naam bedrijf) € 750
sponsoring schiettent (beste schutter van staal) (*) € 1.500
sponsoring simulatie autoracen (*) € 1.500
(extra) rollupbanners plaatsen (per stuk) € 500
sponsoring bediendend personeel in kleding van sponsor (*) € 2.500
sponsoring vervoer van en naar het StaalBouwfeest uit verschillende regio's (*) € 2.500
sponsoring spreker € 1.500
Andere ideeen? ?

(*) Tarieven excl huurprijs materiaal

Gedeeld hoofdsponsorschap Staalbouwdag Kennis Event + Netwerk Event

Wilt u helemaal de show stelen? Dan is een gedeeld hoofdsponsorschap Staalbouwdag Kennis Event + Netwerk Event vast iets voor u. Voor uw
investering ad € 12.500 krijgt u:
• pakket Platinum Staalbouwdag Kennis Event
• pakket Goud Netwerk Event
• sponsor terrasruimte Netwerk Event
• 30 uitnodigingskaarten Netwerk Event
• logo op toegangskaarten Netwerk Event
• 2x roll-upbanner plaatsen Netwerk Event
• vlaggetjes in snacks bij borrel Netwerk Event

Meer informatie en reserveren
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