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.

Extra zichtbaarheid
Adverteren tijdens de Wereldhavendagen

Tarieven

Wil je jouw bedrijf extra onder de aandacht brengen bij het publiek?

Digitale banner op website

Of wil je gebruik maken van de aanwezige platformen om te adverteren?
De Wereldhavendagen heeft hiervoor diverse mogelijkheden:
Voorafgaand aan het evenement

»
»

Digitale banner op onze website
Sponsored nieuwsitem op onze website en in B2C en/of B2B nieuwsbrief

Positie op homepage, nieuwsberichten en bij programmaonderdelen
€ 1.000,- excl. BTW

Sponsored nieuwsitem op de website en in B2C en/of B2B nieuwsbrief

»
»
»

Eigen content en afbeelding
Doorlink naar eigen website
€ 1.000,- excl. BTW

Communicatiepakket

Advertentie op hard-copy plattegrond

»
»
»

Zichtbaarheid met vlag(gen) op de kades

Mast voor een vlag op de kade

Advertenties en/of video’s op de grote LED-schermen op de kades

»
»
»

Tijdens het evenement

»
»
»
»
»

»
»

Digitale banner op onze website
Sponsored nieuwsitem op onze website en in B2C en/of B2B nieuwsbrief

Vermelding op plattegrond (hard-copy en digitaal)
Vermelding op website met bedrijfsprofiel en programmapagina
€ 900,- excl. BTW
Mast op de kades voor een vlag of banier
Zelf aanleveren van een vlag
€ 150,- excl. BTW per mast

Sponsor worden?
De Wereldhavendagen komt tot stand door samenwerkingen met
sponsoren en partners.
Wereldhavendagen is op zoek naar sponsoren
Wil jij samen met ons dit unieke evenement nog verder uitbouwen?
Met jouw financiële bijdrage kunnen we het publiek op een aansprekende
wijze met de Rotterdamse haven kennis laten maken. Sponsoren en
partners stellen ons ook in staat om de zichtbaarheid van het evenement
verder te vergroten.
Sponsormogelijkheden
De Wereldhavendagen biedt een unieke gelegenheid om als bedrijf je
merk aan een breed publiek en stakeholders te presenteren. Bedrijven
die ons in natura willen ondersteunen zijn zeer welkom. Voorbeelden van
materialen die we veel gebruiken zijn: containers, pontons, kranen en
Neem contact op met

sleepboten. Voor sponsoren bieden we aantrekkelijke tegenprestaties.

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

Advertenties en video’s op schermen op de kades

»
»
»
»

2x per uur een video van maximaal 1 minuut op alle schermen

Stichting Wereldhavendagen

simultaan (kosten zijn € 10.000,-) - de video’s hoeven niet identiek

Postbus 6060

te zijn

3002 AB Rotterdam

1x per uur een video van maximaal 1 minuut op alle schermen
simultaan (kosten zijn € 5.000,-)

info@wereldhavendagen.nl

2x per uur een advertentie op alle schermen simultaan (kosten zijn

010 - 252 4949

€ 5.000,-) - de advertenties hoeven niet identiek te zijn

wereldhavendagen.nl

1x per uur een advertentie op alle schermen simultaan (kosten zijn
€ 2.950,-)

»

1x per uur een advertentie op alle schermen simultaan op zaterdag
en zondag van 12:00 - 18:00 uur (kosten zijn € 1.450,-)

»

Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

