
DINSDAGMIDDAG 4 OKTOBER

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 vindt de Staalbouwdag midden in het land plaats: het AFAS Theater in Leusden

2022
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Dit jaar organiseert Bouwen met Staal de Staalbouwdag op 4 oktober in het AFAS Theater in Leusden, dichtbij
Amersfoort. De Staalbouwdag is hét jaarlijkse vakevent voor alle beslissers in de brede Nederlandse (staal)bouw: van
opdrachtgevers, architecten en constructeurs tot en met aannemers, staalbouwers en toeleveranciers.

Zij komen naar de Staalbouwdag om elkaar te ontmoeten, kennis te nemen van de belangrijke, actuele thema’s en trends
in de staalbouw én kennis te maken met uw bedrijf. Daarmee biedt de Staalbouwdag hét podium om uw bedrijf
persoonlijk te presenteren aan zo’n 1.600 bezoekers. De vakbeurs van de Staalbouwdag levert een exposé van nieuwe en
vernieuwende diensten, producten en projecten van bedrijven en instellingen voor het ontwerpen en bouwen met staal.

Kenniscongres
Parallel aan de vakbeurs biedt Bouwen met Staal de
Staalbouwdag-bezoekers ook dit jaar weer een
gevarieerd congresprogramma. Centraal staat ditmaal
het Bouwakkoord Staal dat woensdag 10 maart jl. haar
lancering heeft beleefd. Via inleidingen, expertpanels en
discussies met ‘de zaal’ wordt nader ingegaan op de
ambities en afspraken in het akkoord voor het verder
verduurzamen van het gebruik van staal in de bouw- en
GWW-sector door de gehéle staalbouwketen. ‘Grand
finale’ van het congres is de bekendmaking en huldiging
van de winnaars van de Nationale Staalprijs 2022.

Hackathon
De expovloer is tevens het toneel van de Hackathon
‘Circulair parametrisch ontwerpen’. Net als tijdens de
spraakmakende eerste editie op de Staalbouwdag 2019,
gaan teams van jonge talentvolle architecten,
constructief ontwerpers en engineers de sportief-
constructieve strijd aan in het parametisch ontwerpen
van een staalconstructie die bij uitstek demontabel en
daarmee re-montabel is. Voor het team met het meest
‘duurzame’ parametisch ontwerp staat de
Smartconnection-wisseltrofee en een goed gevulde
prijzenpot klaar.

Duurzaamheidspaviljoen
Nieuw op de vakbeurs: het Duurzaamheidspaviljoen. Het paviljoen toont hoe in de (staal)bouwpraktijk wordt bijdragen aan
het verminderen van de milieubelasting als gevolg van bouwactiviteiten en van gebouwen en infrastructuur. Die bijdragen
kunnen variëren van de inzet van hernieuwbare energie in productieprocessen of ‘groene’ transport- en opslagmethoden
tot het maken van een aanpasbaar gebouwontwerp of het hergebruiken van elementen of componenten in nieuwbouw- en
renovatieprojecten.
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Wat wil de bezoeker?
Voor de beslissers in de (staal)bouw is de Staalbouwdag
hét informatieve dagje uit: nieuwe kennis vergaren,
inzichten delen, vakgenoten ontmoeten, nieuwe relaties
aanknopen en investeren in nieuwe producten en diensten.

Ze zijn onder meer geïnteresseerd in:
• Automatisering van ontwerp en productie
• Nieuwe soorten, kwaliteiten en toepassingen van staal
• Duurzaamheid en circulaire economie
• Constructieve veiligheid en brandveiligheid
• Vernieuwende concepten en methoden in architectuur

en constructief ontwerp
• Nieuwe producten en diensten voor het ontwerpen en

bouwen met staal

Wie zijn de bezoekers?
Directeuren, staffunctionarissen, afdelingshoofden,
inkopers, adviseurs en projectleiders bij
architectenbureaus, adviesbureaus, ingenieursbureaus,
bouwondernemingen, staalconstructiebedrijven en
professionele opdrachtgevers.

Gericht op de afnemersmarkten:
• staalbewerking en -verwerking
• oppervlaktebehandeling
• verbinden, lassen en bevestigingsmiddelen
• vloersystemen en dak- & gevelmaterialen
• brandwerende materialen
• stalen halffabrikaten
• bouwmaterieel
• ontwerp- en rekensoftware
• ingenieursdiensten
• onderzoek en opleidingen
• personeelswerving en -selectie

Waarom deelnemen?
De Staalbouwdag is het domein van de beslissers,
beïnvloeders en smaakmakers in de Nederlandse
(staal)bouw. Ze verwachten u er óók te treffen. Als
deelnemer aan de vakbeurs kunt u ze zó als (potentiële)
klant verwelkomen. De Staalbouwdag ondersteunt u bij
het bereiken van uw deelname- doelstellingen.

Deze support steunt op 4 pijlers
1. Nieuwe business creeëren
2. Relatiebeheer & netwerken
3. Producten, diensten, toepassingsmogelijkheden en

oplossingen etaleren en demonstreren
4. Naamsbekendheid vergroten en reputatie versterken

Hoe draagt de Staalbouwdag bij aan úw succes?
Slechts één keer per jaar komen de professionals uit de verschillende geledingen van bouw samen: op de Staalbouwdag.
1.600 in totaal, die het programma-aanbod van de Staalbouwdag steevast met een dikke 8 waarderen. Alleen al deze
cijfers zijn reden genoeg om met uw bedrijf, als exposant of sponsor, op de Staalbouwdag van de partij te zijn. Bovendien
belooft deze editie van de Staalbouwdag spraakmakend te worden: met een vernieuwd concept en beproefde
ingrediënten zoals de vakbeurs met de introducties, presentaties en demonstraties van innovatieve producten en diensten
voor de staalbouw en alle maximale gelegenheid om te netwerken en veel oude en nieuwe bekenden te ontmoeten.

Uniek! dit is het enige vakevent in Nederland voor het
ontwerpen en bouwen met staal

Ruim 66% is échte beslisser!

Vergroot uw naamsbekendheid en bouw aan uw
reputatie

Sterk geïnteresseerde en gerichte doelgroep(en)

Ontmoet nieuwe & bestaande relaties
(gemiddeld 22 relaties en 7 nieuwe klanten)

Uitstekende gelegenheid voor leadgeneratie

Ontmoet de gehele (staal)bouw in 1 dag
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• 1x logo op website Staalbouwdag
• 1x logo in vakblad Bouwen met Staal augustus
• Logo e/o bedrijfsnaam in digitale nieuwsbrieven m.b.t.

Staalbouwdag door Bouwen met Staal
• Logo meerdere keren ovv sponsor op scherm in de

congreszaal

DEELNAME MOGELĲJKHEDEN

BRONS € 1.500

• Logo op t-shirts van alle Hackathon deelnemers
• 1x logo bij de Hackathon
• 1x logo in vakblad Bouwen met Staal oktobernummer
• Logo e/o bedrijfsnaam in digitale nieuwsbrieven m.b.t.

de Hackathon
• Logo meerdere keren ovv sponsor op scherm in de

congreszaal

(*) Waaronder aannemers (o.m. NVB en Bouwend Nederland), adviesbureaus, architecten (BNA), beleggers (IVBN), bouwfysisch adviseurs,
constructeurs (KIVI, VN Constructeurs en Constructeursregister), diensten Rijkswaterstaat & provinc. verkeer/vervoer, gemeentewerken,
(project)ontwikkelaars (NEPROM en WoningBouwersNL), opdrachtgevers, producenten, projectmanagers (COMOG, GBS, FMN), redacties van
vakbladen, websites, nieuwsbrieven (circa 200 verschillende media), staalbouwers, staalhandelaren en tekenbureaus.

SPONSOR HACKATHON € 2.500

• 1x online banner op staalbouwdag.nl
• Enkel mogelijk icm een ander pakket

BANNER STAALBOUWDAG.NL € 500

Participanten die zich groen willen profileren, kunnen
samen met andere ‘groene’ deelnemers staan op het
Duurzaamheidspaviljoen. Regulier deelname pakket met
stand (Zilver/Goud/Platinum) plus:
• Stand op het Duurzaamheidspaviljoen (bij elkaar)
• Paviljoen voorzien van groen tapijt (of vergelijkbaar)
• Logo e/o bedrijfsnaam in digitale nieuwsbrieven m.b.t.

het Duurzaamheidspaviljoen

DUURZAAMHEIDSPAVILJOEN € 0

BRONS pakket +
• Stand/tabletop op de expo incl. Achterwand/rollup

banner, verlichting, stroom, statafel en 2 barkrukken

ZILVER € 2.500

ZILVER pakket +
• Logo op welkomstbanner bij ingang AFAS Theater
• Logo op alle uitnodigingen en entreebewijzen

Staalbouwdag door Bouwen met Staal
• Bedrijfsnaam in alle promotionele uitingen

Staalbouwdag door Bouwen met Staal (zoals
persberichten)

• Logo bij 1 lezing (naar keuze) van congres als 'mede
mogelijk gemaakt door'

• Extra rollup banner op prominente plek op de
expovloer dichtbij ingang

• 1x vertoning korte bedrijfs-/productvideo (max. 1
min.) tijdens congres

GOUD € 3.500 GOUD pakket +
• 1x extra tabletop op expo (dus 2 naast elkaar)
• 1x extra vertoning korte bedrijfs-/productvideo (max.

1 min.) tijdens congres (dus 2x totaal)
• 1/1 pagina bedrijfsprofiel/advertentie in vakblad

Bouwen met Staal, augustusnummer (beursspecial)
• Mede Sponsor lunch (logo achter de bar en bij

uitgiftepunten catering)
• Mede Sponsor borrel (logo op shirts rondlopend

personeel met snacks ed)
• Vermelding door presentator bij opening en sluiting

Staalbouwdag
• Uw handelsnaam komt uitgebreid in vele landelijke

media: ruim 12.000 personen en organisaties worden
rechtstreeks persoonlijk meerdere malen
aangeschreven. tevens wordt verwacht via diverse
vakbladen, verenigingen, websites, nieuwsbrieven,
social media, etc. nog eens ruim 100.000 personen en
organisaties te bereiken (*)

PLATINUM € 6.500

Organisatie
Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Arend Dolsma
arend@bouwenmetstaal.nl
+31 (0)88 353 12 12

Bezoek de website

Informatie en reserveringen
Advercom
Dijkzichtlaan 2
2071 EZ Santpoort-Noord
Erik de Jong
edejong@advercom.nl
+31 (0)23 73 70 763
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