
Staalbouwdag - 11 oktober van 12.00 t/m 19.00 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
• Aan het einde van de middag is tijd om te netwerken met borrel tot 19.00 uur
Bekijk hier hele programma

Organisator Bouwen met Staal verwacht 600 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.

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 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, okt nr 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, achterwand, 2x barkruk en een statafel 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 x
sponsor lunch x
sponsor borrel x
vermelding door presentator bij opening en sluiting Staalbouwdag x

Daarnaast zijn er nog veel andere reclame mogelijkheden, waaronder:
• Buiten: reclame deuren en ramen, banners op de parkeerplaats, etc.
• Binnen: abri’s op de expo, reclame rondom de palen in de foyer, reclame op traptreden foyer,

liftdeur, lichtreclame in hal van expo naar congreszaal, reclame op toilet deuren, etc.

Gedeeld HOOFDSPONSORSCHAP Staalbouwdag
Wilt u helemaal de show stelen? Voor uw investering ad € 12.500 krijgt u:
• Platinum pakket
• Reclame op deuren en ramen buitzenzijde
• Banners op de parkeerplaats
• 2x roll-upbanner bij de ingang
• Vlaggetjes met uw logo in snacks bij borrel

Meer informatie en reserveren
Advercom bv | Erik de Jong | edejong@advercom.nl | T: +31 (0)23 73 70 763

https://www.staalbouwdag.nl/
https://www.staalbouwdag.nl/congres-3/
mailto:edejong@advercom.nl

