TRANSFORMATIEPLEIN
op PROVADA 2019

PROVADA 2019
PROVADA is de grootste vastgoedbeurs
in Nederland. Gedurende drie dagen
bezoeken ruim 25.000 vastgoedprofessionals PROVADA in de RAI Amsterdam
voor kennis, inspiratie en de vele
netwerkgelegenheden. Vastgoedmarkt
en de Architect, beide onderdeel van
Vakmedianet, zijn jaarlijks met het
Transformatieplein prominent aanwezig op PROVADA. Op het plein bieden
we architecten de gelegenheid in
contact te komen met een waardevolle
doelgroep en hun ideeën te presenteren aan een groot publiek.

4-5-6 juni 2019 | 10.00 – 19.00 u
RAI Amsterdam

Wat biedt het Transformatieplein
aan architecten?
•
•
•
•

Presentatie van het bureau
Marketing & communicatie ondersteuning
Ontvangst relaties, inclusief gebruik van
vergaderruimte
Pitch op een gebouw of gebied, ingediend
door de gemeente Amsterdam, Rotterdam
en de provincie Overijssel

Stands architectenbureaus

Presentatie in de theaterruimte

Communicatie
Het programma en de activiteiten
op het Transformatieplein
worden voorafgaand, tijdens en
na uitgebreid onder de aandacht
via de communicatiekanalen van
Vastgoedmarkt en de Architect.

Vastgoedmarkt:
Bereik print:
Unieke bezoekers p.m.:
Pageviews p.m.:
Nieuwsbrief abonnees:

20.000
75.000
230.000
20.000

de Architect:
Bereik print:		
Unieke bezoekers p.m.:
Pageviews p.m.:
Nieuwsbrief abonnees:

4.000
70.000
170.000
12.000

Gebouwen, gebieden en steden
worden aangeleverd door:

Pakketten
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We bieden drie typen pakketten aan:

Pakket A:
•
•

•
•
•
•

Eigen stand op het Transformatieplein, gedurende 3 dagen PROVADA.
Maquette in 3D geprint: Aanlevering van een toekomstvisie voor
een gebouw of gebied. Wij printen dit vooraf in 3D en presenteren de
maquette op het Transformatieplein.
Mogelijkheid om gebruik te maken van de vergaderruimte met
audiovisuele hulpmiddelen.
Exposure op schermen: Weergave van referentieprojecten op de
schermen en videowalls op het Transformatieplein.
Pitchen van een project: 1x pitchen van een project in het theater.
Exposure logo: logo vermelding in alle communicatie uitingen van
Vastgoedmarkt / de Architect en PROVADA.
Totaal: € € 3.950,-

Pakket B:
•

•
•
•
•

Maquette in 3D geprint: Aanlevering van een toekomstvisie voor
een gebouw of gebied. Wij printen dit vooraf in 3D en presenteren de
maquette op het Transformatieplein.
Mogelijkheid om gebruik te maken van de vergaderruimte met
audiovisuele hulpmiddelen.
Exposure op schermen: Weergave van referentieprojecten op de
schermen en videowalls op het Transformatieplein.
Pitchen van een project: 1x pitchen van een project in het theater.
Exposure logo: logo vermelding in alle communicatie uitingen van
Vastgoedmarkt / de Architect en PROVADA.
Totaal: € € 1.950,-

Pakket C:

Contactinformatie:

•

Marike Cloosterman
Media adviseur de Architect

•

Tel. 06-513 315 17
marikecloosterman@vakmedianet.nl

•

Maquette in 3D geprint: Aanlevering van een toekomstvisie voor
een gebouw of gebied. Wij printen dit vooraf in 3D en presenteren de
maquette op het Transformatieplein.
Exposure op schermen: Weergave van referentieprojecten op de
schermen en videowalls op het Transformatieplein.
Exposure logo: logo vermelding in alle communicatie uitingen van
Vastgoedmarkt / de Architect en PROVADA.
Totaal: € € 850,-

