
Op 9 november organiseert de Fiber 

Carrier Association de  volgende Fiber 

Vakdag. Ook dit jaar doen wij ons uiterste 

best om de bezoeker en u als sponsor 

een dag te bezorgen waarover nog lang 

wordt nagepraat. Tijdens de Fiber Vakdag 

staan we stil bij de stand van zaken in de 

sector. Op deze dag komen alle belangrijke 

schakels uit de sector bijeen. De 2021 

editie wordt gehouden op een nieuwe 

locatie en we werken hard aan verrassende 

activiteiten op het programma. Met een 

netwerktafel à la De Wereld Draait Door 

en een graafmachine waar u als sponsor 

gebruik van kunt maken. Onderstaand vindt 

u de sponsormogelijkheden en de tarieven. 

Fiber
Vakdag
Editie 2021
9 november, 2021
Bouw & Infra Park Harderwijk 

Interesse om partner te worden? 
Neem contact op met de eventorganisatie via 
events@splend.nl  of kijk voor meer informatie op fibervakdag.nl

Staat hier niet tussen wat u zoekt? Laat het ons weten, wij denken graag mee. 

http://fibervakdag.nl


Keuze uit 3 basispakketen Vriend Basis Exclusief

Logo op alle event communicatie x x x

Kleine stand met ruimte voor 1 rollup banner (lengte: 2,5m diepte: 3m) x

Grote stand met ruimte voor eigen beurswand of geheel eigen stand inrichting 
(lengte: 4,5m diepte: 3m)

x

€500,00 €1.745,00 €3.250,00

Heeft u een basis of exclusief pakket geselecteerd?  
Dan zijn onderstaande extra’s mogelijk 

Beperkt aantal 
partners die 

hier gebruik van 
kunnen maken?

Investering

Subzaal 
Deel uw kennis met 35 personen in uw eigen subzaal. Of maak er een 
meetingroom van en ga het gesprek aan met één persoon of kleine groepjes.  

Ja
€1.250,00

per dagdeel

Ronde tafel gesprek
Schuif als expert aan tijdens de Fiber Vakdag. U neemt deel aan een informatief gesprek op het 
hoofdpoidum. Uw gespreksleider is Andrew van der Haar. 

Ja €950,00

Presentatie op één van de twee Fiber Vakdag podia
Uw sessie wordt aangekondigd in het programma.  
Het onderwerp wordt besproken met de redactie.   

Ja €1.875,00

Veilig graven mini-workshop
Nodig +/- 30 personen uit voor een mini-workshop veilig graven. U krijgt een uur de tijd om met een 
kleine groep te netwerken en zelf te graven tijdens de Fiber Vakdag. De activiteit wordt voorzien van 
branding. U mag uiteraard ook zelf materiaal meenemen.

Ja €1.350,00

Leadgeneratie via contentmarketing
Deel uw kennis met de FCA achterban. Wij sturen uw whitepaper of ebook naar onze mailinglijst 
van +/- 1000 waardevolle contacten. U ontvangt het e-mailadres van de personen die uw content 
hebben gedownload. 

Nee €750,00

Leadgeneratie via contentmarketing
Deel uw kennis met de FCA achterban. Heeft u nog geen whitepaper of ebook maar wil u deze 
wel laten maken en delen met onze mailinglijst van +/- 1000 waardevolle contacten? Dat kan. Ons 
marketingbureau Splend is gespecaliseerd in het schrijven en vormgeven van excellente content. 
De whitepaper kunt u uiteraard ook inzetten op uw eigen website en social media.  

Nee €2.850,00

Video interview
Wij interviewen u tijdens het event. Het volledige interview wordt beschikbaar gesteld voor eigen 
publicatie. Een deel van dit interview wordt getoond in het complete eventverslag en gepubliceerd 
op fibercarriers.nl

Nee €1.000,00

Branding: logo op keycord
Uw logo is altijd zichtbaar voor alle genodigden.

Ja €1.500,00

Branding: sponsor de catering
Uw logo op 300 koffiebekers
Uw logo op 300 waterflesjes
Vraag naar de mogelijkheden voor andere catering gerelateerde items of een eigen foodpoint. 

Nee
€950,00

€1.350,00
In overleg

Branding: vloersticker
Wilt u uw stand net even wat extra’s geven of de route naar uw subzaal kenbaar maken? Dat kan 
met vloerstickers met uw logo. 

Nee €300,00

Branding: laat iets achter op de registratiedesk
Pennen, flyers, kleinigheidjes of een boek. Alles kan. U levert op de dag zelf promotiemateriaal aan. 

Nee €300,00

Branding: poster op de advertentiewall
Bij voldoende animo worden er posters ontworpen en geprint met uw boodschap. Deze komen te 
hangen op onze Fiber Vakdag advertentiewall. Deze wall dient als informatieve reclamezuil en als 
backdrop voor een aantal van onze eventfoto’s. 

Ja €275,00


