Eerstvolgende live event

30 maart t/m 1 april
RAI Amsterdam

Ben jij een startende
ondernemer binnen de
bouw- en vastgoedsector?

Maak
dan kennis
met:
Onze Future Pioneering Zone

De belangrijke spelers

Als ambitieuze, startende ondernemer ben je klaar om de markt te
gaan veroveren. Het leggen van de juiste contacten en het onder
de aandacht brengen van jouw nieuwe product of dienst is hierbij
van groot belang. Een plaatsje op onze Future Pioneering Zone
helpt je net dat stapje verder. Het geeft jouw onderneming de
juiste exposure bij de juiste doelgroep. Zet jezelf op de kaart bij…

Building Holland is een driedaags evenement waar alle
belangrijke spelers binnen de bouw- en vastgoedsector
samenkomen. Ontmoet architecten, projectontwikkelaars,
vastgoedexploitanten en bouwondernemingen die van duurzaamheid, energietransitie en circulariteit hun core business
hebben gemaakt.

Bekijk meer informatie op: www.buildingholland.nl

Onze Future Pioneering Zone is bedoeld voor startende
ondernemers die korter dan drie jaar actief zijn op de
markt. Tegen een geringe investering wordt men in de
gelegenheid gesteld zich te presenteren bij een grote
groep relevante spelers, die juist in de startup zone de
nieuwste producten en diensten in zich op komen nemen.

BEDRIJFSNAAM

Deelname
BEDRIJFSNAAM

Deelname is easy, voor slechts € 2995,- excl. BTW wordt een compleet pakket
aangeboden, waarbij men profiteert van alle faciliteiten op het evenement.
Deelname is inclusief:
• Een ruimte van 4m2
• Een all-in display-zuil (1m2), incl.32 inch tv-scherm, elektra en
eigen opbergruimte
• Het EasyGo Visibility marketingpakket, denk o.a. aan:
- Vermelding van je logo en bedrijfsprofiel op de Building Holland website
- Aankondiging (met logo) in de Building Holland nieuwsbrief
- Volledig verzorgd uitnodigingstraject voor al jullie relaties
• 1 parkeerkaart

Succesformule
Boek één van de plaatsen op onze Future Pioneering Zone
en profiteer van de volgende voordelen:
• Kom voor een geringe investering in contact met de topspelers
binnen de industrie. 65% van de bezoekers zijn eind- of medebeslissers!
• Building Holland is een optelsom van 150 partners, theaters met
meer dan 100 sprekers en veel side events
• Profiteer voorafgaand aan het event van onze online exposure
via het inbegrepen EasyGo Visibility pakket.
• Profiteer van de dynamiek van het plein, een broedplaats voor
mooie ideeën en nieuwe samenwerkingen.

Geïnteresseerd in de Future Pioneering Zone?
Neem voor meer informatie over deelname contact op met
Marcia de Voogt:

Marcia de Voogt

marcia.devoogt@easyfairs.com
+31 (0)183-680 645

Bekijk meer informatie op: www.buildingholland.nl

