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Op 23 en 24 januari 2019 vindt in het Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, het kloppend 
hart van de metropool Rotterdam – De Haag, de 20e editie van People’s Business plaats. Dit 
hoogwaardige kennis- en netwerkplatform heeft in 2019 als thema ‘Metropool in Transitie’ en geeft 
het nieuwe businessjaar een inspirerende start. Om uw organisatie nog meer in de spotlights te 
zetten, bieden wij u onderstaande sponsormogelijkheden. 

Logo op homepage van www.pbrotterdam.nl
Plaats uw logo op onze homepage met een link naar uw website. Vooraf, tijdens en na People’s 
Business genereren wij veel traffic op onze website en sociale kanalen. 
Prijs: € 1.500,00 per stuk
Maximaal aantal logo’s: 3

Keynotes tijdens People’s Academy 
Sponsor de keynotes tijdens People’s Academy. Editie 2018 
kende keynotes van Daan Roosengaarde, de burgemeester van 
Rooterdam Ahmed Aboutaleb en Fountainheads.
Prijs: in overleg 

Flyer tijdens het event
Gedurende het event ontvangen bezoekers bij de entree een beursboekje met daarin de platte-
grond van de netwerkvloer, een overzicht van de exposanten, catering en het programma gedu-
rende het event. Plaats uw boodschap, aanbieding of logo in deze flyer en laat uw bedrijf extra 
opvallen!
Kosten: € 750,00
Maximum aantal organisaties: 5

Lichtkrant tijdens het event
Plaats uw boodschap boven het bordes van het World Trade Center Rotterdam. Heet alle bezoe-
kers van People’s Business een warm welkom en begeleid hen naar uw stand.
Kosten: € 1.500,00 per boodschap 
Maximum aantal organisaties: 5

PROMOTIONELE 
MOGELIJKHEDEN

Lanyard sponsoring 
Tijdens People’s Business dragen bezoekers en exposanten 
naambadges die worden bevestigd met lanyards. De lanyards zijn 
compleet naar wens full-colour te bedrukken.
Kosten: n.t.b.

Uw eigen keynotes tijdens People’s Academy 
Voor de opkomende editie heeft u de mogelijkheid om een sessie te boeken in een van onze 
vergaderruimte waar uw eigen keynote onderdeel is van het kennisprogramma. Bezoekers 
hebben de optie om kosteloos interessante keynotes te volgen.
Prijs: in overleg 
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Borrelmoment op People’s Business
Op uw stand  of in een separate zaal kunnen wij een nieuwjaars-
borrel faciliteren. Alles is mogelijk. Wij denken graag met u mee.
Prijs: in overleg

Banieren/vlaggen op het bordes 
Plaats uw vlaggen/banieren tijdens de eventdagen van People’s Business op het bordes van het 
World Trade Centre Rotterdam, tevens de entree voor People’s Business.  
Prijs: € 1.000,00 per stuk.
Maximaal aantal banieren/vlaggen: 12

Logo / advertorial in nieuwsbrief
Voorafgaand aan het evenement sturen wij verschillende nieuwsbrieven uit naar meer dan 8.000 
adressen met een grote diversiteit aan ontvangers. Plaats uw logo in één van onze nieuwsbrieven 
met een verwijzing naar uw website. Of plaats een advertorial van max. 600 woorden met logo en/
of illustratie in deze nieuwsbrief en vergroot uw zichtbaarheid in aanloop naar People’s Business.
Prijs per logo: € 400,00 (max. 5 per nieuwsbrief)
Prijs per advertorial: € 750,00 (max. 2 per nieuwsbrief)

Iets anders?
Heeft u een wens en kunt u deze niet terugvinden in het sponsordocument? Neem dan gerust 
contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij denken graag met u mee!

Voetstappen naar uw stand
Begeleid bezoekers naar uw stand door middel van het plaatsen van voetstappen op de vloer 
voorzien van uw logo. 
Prijs (excl. productiekosten): € 300,00 per voetstap 
Maximaal 1 organisatie per hal.

Sponsering van één van de Theaters 
Verbind uw naam aan één van de theaters op de netwerkvloer en ben 
goed zichtbaar tijdens People’s Business.  
Prijs: € 1.750,00 per theater.

Contact
Alain Meijer    alain.meijer@postillionhotels.com
                       06 - 14 30 96 60


