Wereldhavendagen
De Wereldhavendagen is een jaarlijks
terugkerend maritiem evenement in de haven
en het centrum van Rotterdam. De organisatie
van het evenement ligt in handen van Stichting
Wereldhavendagen, die dit samen met trouwe
sponsoren en partners tot een uniek, leuk én
informatief evenement maakt.

De volgende editie is op 4, 5 & 6
september 2020.

Op en aan de kade
Samen met partners en sponsoren maken we het inhoudelijke
programma van de Wereldhavendagen.
Op verschillende kades in het centrum van Rotterdam presenteert jouw
(haven)bedrijf zich drie dagen op een unieke manier. Als partner ben

»
»

Uitnodiging voor kick-off op 2 april 2020. Deze wordt georganiseerd
i.s.m. de Koninklijke Marine op de Van Ghentkazerne;

je onderdeel van het programma en maak je het publiek enthousiast
voor de Rotterdamse haven. Het inhoudelijke verhaal kan ondersteund

Mogelijkheid tot afmeren van een schip;

»

Uitnodiging voor één directeur tijdens de openingsreceptie van de
Koninklijke Marine op basis van beschikbaarheid. De receptie vindt

worden met bijvoorbeeld een schip aan de kade of aanvullend materieel

plaats op donderdag 3 september 2020. Stichting Wereldhavendagen

op de kade.

mag nodigen op basis van beschikbare plaatsen;
Het tarief voor deelname is € 3.099,- en is inclusief:

»

Basisplek (pagodetent 5x5) op de kade die verder uitgebreid kan
worden;

»

Pagodetent is incl. vloer, eventtapijt en banner met bedrijfsnaam op

»
»
»

4 kaarten voor de WHD Experience op zaterdagavond 5 september 2020;
Locatiemanager op de kade voor productionele ondersteuning;
Zichtbaarheid;

-

voorzijde tent (overige maten en tentsoorten zijn op aanvraag);

»

Kaderuimte aan voorzijde van de pagodetent;

Vermelding met bedrijfsnaam op plattegrond (hard-copy en 		
digitaal)

-

Vermelding op website met bedrijfsprofiel en programmapagina

»
»

Aanvullende nautische kosten zijn voor eigen rekening;
Aanvullende facilitaire en operationele zaken zoals stroom,
meubilair, verlichting, beveiliging en catering zijn te bestellen via
onze producent en zijn voor eigen rekening;

»

Prijs is exclusief 21% BTW.

Neem contact op met
Froukje Fikkers via
f.fikkers@wereldhavendagen.nl
of 06 - 1147 8314
om partner te worden.

Aanvullende informatie

»

Pagodetenten worden exclusief geplaatst door de
Wereldhavendagen in verband met de vergunning en afname
van een tent is verplicht in verband met uniforme uitstraling en
weersomstandigheden;

»
»

Postbus 6060
3002 AB Rotterdam

Schepen zijn welkom op basis van beschikbaarheid van
ligplaatsen aan kades;

info@wereldhavendagen.nl

Voor sommige schepen zijn aanvullende pontons en gangways

010 - 252 4949

nodig zodat publiek veilig aan en van boord kan komen. Kosten

wereldhavendagen.nl

voor pontons en gangways zijn op aanvraag en op basis van
beschikbaarheid;

»

Stichting Wereldhavendagen

Schepen zijn gevrijwaard van liggeld in het evenementengebied
tijdens evenementdagen. Tijdens de opbouw- en afbouwdagen
worden de mogelijkheden in overleg besproken;

