
Van 16 t/m 19 januari 2023 staat biologisch een week lang in de spotlights. En als 

partner van de Biokennisweek kun je daar volop van meeprofiteren. Spotlights on! 

 

Partnerpakketten met exposure vóór, tijdens en na de Biokennisweek. 

✓Geven webinar of workshop 

✓Bedrijfscommercial (max. 30 sec.) in de lobby 

van het online platform  

✓Bedrijfscommercial (max. 30 sec.) voorafgaand 

aan een webinar 

✓Logo in de lobby van het online platform 

✓Kennisartikel op website en in nieuwsbrief 

Bionext 

✓Logo met doorklik op website Biokennisweek  

“Biokennisweek mede mogelijk gemaakt door..” 

✓Logo op bevestigingse-mails aan deelnemers 

✓Vermelding op sociale media Biokennisweek  

✓Banner plaatsing bij ingang beurs 

✓25 gratis combi tickets 

 

✓Geven webinar of workshop 

✓Bedrijfscommercial (max. 30 sec.) in de 

lobby van het online platform of voorafgaand 

aan een webinar 

✓Logo in de lobby van het online platform 

✓Logo met doorklik op website Biokennisweek  

“Biokennisweek mede mogelijk gemaakt door..” 

✓Logo op bevestigingse-mails aan 

deelnemers 

✓Banner plaatsing bij ingang beurs 

✓15 gratis combi tickets 

 

 

   

✓Geven webinar of workshop met eigen 

gekozen thema  

✓Bedrijfscommercial (max. 30 sec.) voor of na 

webinar 

✓Logo in de lobby van het online platform 

✓Logo met doorklik op website Biokennisweek  

“Biokennisweek mede mogelijk gemaakt door..” 

✓10 gratis combi tickets 

 

 

✓Geven webinar of workshop met eigen 

gekozen thema ✓Bedrijfscommercial (max. 30 

sec) voor of na webinar 

✓Logo met doorklik op website Biokennisweek  

“Biokennisweek mede mogelijk gemaakt door..” 

✓5 gratis combi tickets 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losse sponsoritems  

 

Online 

Logo op de website Biokennisweek 

 

€ 750,- 

Bedrijfscommercial op het online platform (max 30 sec) € 750,- 

Bedrijfscommercial voor webinar  (max 30 sec) € 250,- 

Logo op dashboard pagina van het online platform € 500,- 

Bedrijfsvermelding op programma Biokennisweek online € 750,- 

Webinar € 150,- 

  

Om en op de beurs (18-19 januari 2023)  

Workshop €   500,- 

Fotobooth, een fotoherinnering voor iedereen met jouw logo 

Je eigen bus die bezoekers naar de beurs brengt en weer terug 

Gastheer bij ontvangst Biobeurs die verwijst naar jouw stand  

Sneltekenaar die een webinar in beeld vastlegt met jouw logo erbij 

Oplaadpunt mobiele telefoons 

Zenmoment – geef de bezoeker een momentje rust.. 

Je eigen tafel op het netwerkplein, hoge tafel met 4 stoelen en naambord 

(prijs per dag) 

Studentensponsor – 500 kaarten voor studenten 

De openingsact - vele bezoekers zien jouw branding 

Vacatureplein 

€ 1.500,- 

€ 1.500,- 

€ 1.250,- 

€ 1.250,- 

€ 1.250,- 

€ 1.500,- 

 

€   350,- 

€ 2.500,- 

€ 2.500,- 

€ 1.500,- 

 

Je eigen idee.. Op aanvraag 

 

Contact  

Heb je interesse of vragen, neem contact op met Paulien Hoftijzer, via info@bio-beurs.nl

 
 

mailto:info@bio-beurs.nl

