
OP WOENSDAG 7 EN DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 VINDT IN DE JAARBEURS 
UTRECHT DE NEGENDE EDITIE VAN IPON PLAATS

De vakbeurs voor onderwijs en ICT

PARTICIPATIE & PROMOTIEMOGELIJKHEDEN

BEURSINFORMATIE 
Data:   woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018

Openingstijden:  09.30 tot 17.00 uur 

Plaats:  Jaarbeurs Utrecht, hal 3 

OPBOUWTIJDEN
Vrije standbouw:  maandag 5 februari van 12.00-20.00 uur,  
    dinsdag 6 februari van 08.00-22.00 uur

Inrichting Standaard  
uniforme standbouw:  dinsdag 6 februari van 12.00-22.00 uur 

AFBOUWTIJDEN
Afbouwtijden:  donderdag 8 februari, na afloop van de beurs 

tot 20.00 uur,  
vrijdag 9 februari van 09.00 tot 15.00 uur

PARTICIPATIE
Om uw doelgroep effectief te bereiken, kunt u op verschillende 
manieren deelnemen aan IPON2018. U kunt kiezen voor een stand 
op de beursvloer, adverteren in de VIVES beursspecial en/of op de 
IPON website. Ook kunt u kiezen voor deelname aan het congres- 
en seminarprogramma en overige interactieve onderdelen. Een 
combinatie van de verschillende mogelijkheden levert u een optimale 
exposure op.  

EXPOSEREN
Bij uw deelname aan IPON2018 kunt u kiezen voor de Standaard 
uniforme standbouw of voor de vrije standbouw. De Standaard 
standbouw biedt u een zorgeloze en efficiënte deelname, de opbouw en 
afbraak wordt voor u geregeld.

A. Vrije standbouw
Expositieruimte exclusief standbouw, minimale afname 15 m²
Rijstand € 220,- per m2 Hoekstand € 225,- per m2 
Kopstand € 230,- per m2 Eilandstand € 235,- per m2

C: Premium standbouw
Houten stand constructie   Wanden 2.5m hoog. Zijwanden in kleur naar 
keuze   Full colour bedrukking op achterwand, print naar keuze  

  Berging 1m² (afsluitbaar)   Tapijttegels in kleur naar keuze   Stands tot 
19m²: 1 statafel, 2 barkrukken, ontvangstbalie in kleur naar keuze 

  Stands vanaf 19m²: 1 tafel, 4 stoelen, ontvangstbalie in kleur naar keuze   
Elektra (3KW aansluiting, incl. wandcontactdoos e verbruik)  

  verlichting met pendelspots   Stand schoonmaak

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING
Uw inschrijving ontvangen wij graag uiterlijk voor 1 december 2017. Als 
wij uw inschrijving na deze datum ontvangen, zijn we genoodzaakt u  
€ 250 administratiekosten (excl. btw) te berekenen. Op al onze leveringen 
zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Reshift B.V. van toepassing.

B: Economy standbouw
Standaard uniforme standbouw € 125 per m2 (excl. standoppervlak en btw)

Expositieruimte inclusief houten standbouw bestaat uit:
   Achter en zijwand(en)   Vloerbedekking   Verlichting   Elektra 

(incl. 3 kW aansluiting, wandcontactdoos en verbruik)   Bij afname 
vanaf 15m² een afsluitbaar berghok 1x1 m

D: Promopoint
All-in pakket   Systeembouw   Wanden 2.5m hoog. Kleur: off-white 

  Berging 1m² (afsluitbaar)   Frieslijst met bedrijfsnaam in het zwart 
  Tapijttegels, kleur antraciet   1 statafel, 2 barkrukken   Elektra 

(3KW aansluiting, incl. wandcontactdoos en verbruik)  
  verlichting met pendelspots   Stand schoonmaak

€ 125 per m2

€ 145 per m2

€ 2.950 all-in



PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
Presentatiesessie    € 950,-
Bereik uw doelgroep in een workshop of presentatie  
sessie in een van de IPON theaters; per slot 45 min,  
capaciteit +/- 50 pers.*
*incl. AV, opname in de bezoekerscampagne en alle naw gegevens van de bezoekers die 

uw presentatiesessie bezocht hebben (excl. contactgegevens van de voorregistraties die

uw presentatiesessie niet hebben bijgewoond)

Beurstas:   € 2.500,-
Plaats uw logo exclusief op de IPON 2018 beurstas
Bereik: 6.000 bezoekers

Insert in de beurstas:   € 1.500,-
U kunt uw documentatie ook via de IPON 2018 beurstas verspreiden
Insert: maximaal 1/1 A4 of een object van max. 5 x 13 cm
Bereik: 6.000 bezoekers

Flyeren:   € 950,-
Flyeren op de beursvloer (maximaal 4 partijen) (per dag)

Bereik: 6.000 bezoekers

Vives Beursgids & adverteren:  € 2.380,-
U kunt uw advertentie plaatsen in de Vives IPON 2018  
beursgids met beurs gerelateerde informatie
Advertentie: 1/1 A4 pagina full colour
Bereik: +/- 35.000 (bezoekers en abonnees Vives)

Bezoekersbadge:   
Plaats nu uw logo exclusief  
op de bezoekersbadge   € 2.200,-
Bereik: +/- 6.000 bezoekers exclusief (logo in kleur)

Banner in IPON nieuwsbrief:   € 850,-
Plaats uw logo in de IPON2018 nieuwsbrief (éénmalig)

Bereik : +/- 17.000 onderwijsprofessionals

Logo op ‘U bevindt zich hier’ bord  € 200,-
Verhoog uw vindbaarheid op de beursvloer.  
Bij de entree en andere strategische locaties op de 
beursvloer staan de beursplattegronden verspreid. 
Bezoekers oriënteren zich aan de hand van deze 
borden. Verhoog de kans dat ze u snel vinden met 
uw logo en een haarlijn naar uw stand.

Keycords voor bezoekersbadges  € 2.000,-
Elke bezoeker kan zijn badge aan een keycord (excl. bedrukken)  
hangen. Uw keycord! Zorg dat uw logo op deze  
lanyards staat en u krijgt gegarandeerd extra  
exposure tijdens maar ook ná de beurs. Zo’n 50%  
van de bezoekers neemt de keycord mee naar huis.

MEER INFORMATIE
Bent u geinteresseerd in een van deze promotiemogelijkheden, wilt u meer informatie of een  

voorstel op maat? Neem dan contact op met Marc Post via 023 543 0000
of mpost@reshift.nl. Marc adviseert u over een optimale inzet van de juiste middelen die  

het beste aansluiten bij uw marketingcampagne.
 

Kijk ook www.ipon.nl voor meer informatie

CHECK OOK DE OFFICIËLE AFTERMOVIE VAN IPON 2016

Hét platform voor onderwijs en ICT

HAAL  OPTIMAAL RENDEMENT UIT UW  BEURSDEEL-NAME

mailto:mpost%40reshift.nl?subject=
http://www.ipon.nl
https://www.youtube.com/watch?v=m3BS6-XSuZ0

