AANVULLING OP HANDBOEK VOOR
STANDHOUDERS
MET BASIC PAKKET
Rail Carrière Dag 2017
Jaarbeurs Utrecht | 29 maart 2017

Aanvullende Informatie voor
standhouders met Basic Pakket

ProMedia Europoint BV
Willemstraat 5
4811 AH Breda

Rail Carrière Dag 2017

BTW Nummer: 8176.35.002.B01
KvK Nummer: 20129682

Beste exposant,
Hierbij presenteren wij u de aanvullende informatie voor deelname aan de Rail Carrière Dag
met het BASIC pakket.
Alle informatie met betrekking tot uw stand op RailTech 2017 vindt u in het RailTech 2017
handboek.
BEURSORGANISATIE RAIL CARRIERE DAG
Marieke Bouman - Project Manager
+31 (0) 76 303 0372
+31 (0) 6 242 77833
marieke.bouman@promedia.nl
Datum

woensdag 29 maart 2017

Locatie

HAL 3 + 4, Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Inrichten standaard standbouw

zie handboek RailTech 2017

Afbouw stand

zie handboek RailTech 2017

Openingstijden bezoekers

Rail Carrière Dag
woensdag 29 maart

10:00 - 20:00

RailTech
dinsdag 28 maart
donderdag 30 maart

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
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1. Publiciteit
1.1 RAILCARRIERE.NL
Op www.railcarriere.nl publiceren wij al het beursnieuws, reacties, video's en een
fotoverslag. De evenementenwebsite wordt gepromoot door middel van een widget op de
homepage, een banner en in de nieuwsbrieven van SpoorPro.nl.
Voor de Rail Carrière Dag 2017 wordt er een landelijke promotiecampagne gevoerd in
samenwerking met onze partners en een groot aantal universiteiten, hogescholen en ROC’s.
Deze intensieve mediacampagne bevat o.a.: mailings naar bestanden van
samenwerkingspartners, studie- en studentenverenigingen en naar onze eigen
SpoorPro-database, social media campagnes en bannering op relevante websites.

1.2 BEURSBROCHURE RAIL CARRIÈRE DAG
Elke exposant krijgt een vermelding met bedrijfsomschrijving en een logo, welke door de
exposant aangeleverd dienen te worden. De tekst voor de bedrijfsomschrijving mag
maximaal 50 woorden bevatten. Voor een voorbeeld neemt u contact op met de
organisatie.
Het aanleveren van bedrijfsinformatie en advertentiemateriaal kan t ot 24 februari 2017.
!! LET OP: Indien het materiaal te laat wordt aangeleverd, wordt enkel uw logo, bedrijfsnaam
en website vermeld in de beurscatalogus.
Al het beeldmateriaal moet in EPS of PDF worden aangeleverd met een resolutie van
minimaal 300 dpi.
1.3 ARTIKEL OP RAILCARRIERE.NL
Bij uw pakket zit de mogeijkheid voor een publicatie van een nieuwsbericht op
www.railcarriere.nl inbegrepen. Voor de voorwaarden en aanleverspecificaties van de
nieuwsberichten, zie de exposantenpagina w
 ww.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/.
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2. Vacatureplaatsing en meeting (interview) spaces
2.1 VACATUREPLAATSING SPOORPRO.NL
In uw exposantenpakket zit de plaatsing van een of meerder vacatures op SpoorPro.nl
inbegrepen, het aantal vacatureplaatsingen hangt af van uw pakket (Basic 1x, Entry 2x,
Medium en Combi 3x). Om gebruik te maken van de vacatureplaatsing volgt u de volgende
stappen:
- maak een account aan op spoorpro.nl (URL)
- Laat de organisatie weten dat u een account hebt aangemaakt
- Wij plaatsen een tegoed op uw account. U kunt dit tegoed het gehele jaar 2017
inzetten en vacatures gaan plaatsen.

2.2 VACATUREWAND
Tijdens de Rail Carrière Dag zal er op het centrale plein een grote vacaturewand geplaatst
worden waar deelnemers aan de Rail Carrière Dag hun vacatures kunnen plaatsen.
Als deelnemer mag u maximaal 20 vacatures aanleveren. Wij vermelden een functietitel,
korte omschrijving, uw logo en een verwijzing naar uw stand. Voor het insturen van uw
vacatures ontvangt u van de organisatie in februari een formulier dat u digitaal kunt invullen.
Deadline voor het aanleveren van de vacatures is 24 februari 2017.

2.3 1-op-1 MEETING SPACES
Tijdens de Rail Carrière Dag hebben wij een meeting area ingericht voor 1-op-1-meetings
met kandidaten. Op dit terras heeft u als exposant (met uitzondering van het basic pakket)
een eigen tafel met bedrijfslogo vermelding tot uw beschikking.
Het terras kunt u vinden op het Carrière Plein.
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3. Algemene Informatie
3.1 PITCHES EN WORKSHOPS
Het is mogelijk om tijdens de Rail Carrière Dag 4x een korte pitch van uw bedrijf te geven op
het centrale carrière plein.
Daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden voor het geven van een workshop.
Zowel de pitches al de workshops zullen via promotie op de website en in de brochure
gepromoot worden. Neem contact op met de organisatie om de mogelijkheden te
bespreken.
3.2 LEADGENERATION
Snel en makkelijk contactgegevens verzamelen van de bezoekers van uw stand kan via
leadgeneration. U ontvangt een scanner met een tablet waarmee u de badge van de
bezoeker kunt scannen. Aan het einde van de dag ontvangt u alle gegevens. Vraag de
organisatie naar de mogelijkheden
3.3 HAAL MEER UIT UW BEURSDEELNAME MIDDELS ONDERSTAANDE ITEMS:
●
●
●
●

Workshop 45 min.: € 1000,Pitch op het centrale carrière plein 4x per dag € 495,Leadgeneration middels scannen van bezoekersbadge € 395,Extra vacature plaatsing op SpoorPro.nl gedurende 1 maand € 200,-

Voor meer informatie en het bestellen van aanvullende items kunt u contact opnemen met:

Marieke Bouman - Project Manager Jasper Rodenhuis - Sales Manager
+31 (0)76 3030372
+31 (0)76 2063200
marieke.bouman@promedia.nl
jasper.rodenhuis@railtech.com

DEADLINES
Aanleveren bedrijfsprofiel (max. 50 woorden) en logo (uiterlijk 24 februari 2017)
Aanleveren bedrijfslogo in hoge resolutie (uiterlijk 24 februari 2017)
Aanleveren vacatures voor de vacaturewand op het Carrière Plein ( uiterlijk 24 februari 2017)
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