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Hét praktijkcongres over
BIM-implementatie
Onafhankelijk en actueel

Donderdag 23 mei 2019 vindt de zesde editie van de
BIM praktijkdag in Jaarbeurs plaats. Dit kennisevent is
het resultaat van een intensieve samenwerking tussen
Cobouw en Jaarbeurs.
De BIM praktijkdag is een onafhankelijk congres over
praktijktoepassingen van BIM in de hele keten van ontwerp,
bouw en beheer. Kenmerkend is de brede opzet en het
hands-on karakter. Het congres trekt geïnteresseerden uit
alle geledingen van de keten.
Het programma bestaat uit praktijkvoorbeelden,
afgewisseld met presentaties over strategie, technologie
en juridische zaken. Alle disciplines komen aan bod;
ontwikkelaars, corporaties, architecten, adviseurs,
beheerders, aannemers en installateurs.
De ruim 400 congresgangers hebben allemaal een gerichte
belangstelling voor BIM. Dat betekent voor u, dat de
BIM praktijkdag een uitgelezen moment is om juist met
deze invloedrijke partijen in contact te komen.

bimpraktijkdag.nl

Facts & Figures 2018

Sector top 10

Functie top 10

Aannemer

35%

18%

BIM Manager

Ingenieursbureau

13%

13%

Projectmanager

Architectenbureau

11%

13%

Directeur

Fabrikant

10%

12%

Werkvoorbereider

Leverancier software/IT

6%

10%

BIM Modelleur

Installatiebedrijf

5%

5%

Adviseur

Woningcorporatie

3%

3%

Tekenaar

Onderwijs

3%

2%

BIM regisseur

Vastgoed

2%

2%

Accountmanager

Overheid

1%

2%

Constructeur

Toepassing BIM in praktijk

Totaaloordeel

18%
60%

22%

We zijn al volop met BIM bezig
We zijn met de eerste BIM toepassingen bezig
Wij zijn nog in de oriëntatiefase

8,0

Deelnamepakketten
Standaardpakket

•
•
•
•
•
•

Standruimte 6 m² incl. stroomvoorziening, statafel en twee krukken
Toegang tot informatiemarkt en congres voor twee standhouders t.w.v. € 255,- per stuk
Catering en parkeerkaarten
Logo- en tekstvermelding op bimpraktijkdag.nl
Mogelijkheid tot bijdrage aan goodiebag
Logovermelding tijdens pauzes op het scherm in de zaal

Pakketprijs: € 2.250,Luxepakket

• Standruimte 6 m² incl. stroomvoorziening, statafel en twee krukken
• Toegang tot informatiemarkt en congres voor twee standhouders t.w.v. € 255,- per stuk
• Catering en parkeerkaarten
• Logo- en tekstvermelding op bimprakrijkdag.nl
• Mogelijkheid tot bijdrage aan goodiebag
• Logovermelding tijdens pauzes op het scherm in de zaal
• Whitepaper inclusief uitleveren leads in bedankmailing (exclusief productiekosten)
•	Voorafgaand aan congres advertorial in redactionele nieuwsbrief van Cobouw
(ca. 32.000 abonnees)

Pakketprijs: € 2.950,Sponsorpakket

•	Eenmalige vertoning reclamespot tijdens BIM-congres met vermelding
“Mede mogelijk gemaakt door” (exclusief productiekosten)
• Twee tickets voor congres t.w.v. € 255,- per stuk
•	Vier roll-up banners met vermelding van ‘’Mede mogelijk gemaakt door’’,
locaties in overleg (exclusief productiekosten)
•	Logovermelding in diverse communicatie-uitingen zoals BIM Praktijkdag nieuwsbrieven
aan bezoekers en exposanten, website, social media en vakbladen
• Advertentie in Cobouw BIM-special t.w.v. € 3.950,-

Pakketprijs: € 7.500,Additionele
mogelijkheden

Meer weten?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(inclusief deelname aan de Informatiemarkt € 8.450,-)

Roll-up banner op A-locatie congres ..................................................................................... € 500,Notitieboekjes voor bezoekers (op stoel) ............................................................................ € 750,Pennen voor bezoekers (op stoel) ........................................................................................... € 750,Los item in goodiebag .................................................................................................................. € 750,Goodiebag ......................................................................................................................................... € 950,Whitepaper in bedankmail (inclusief leads) ........................................................................ € 950,Videoboodschap (maximaal 30 sec) tijdens congres ....................................................... € 950,Advertorial in bedankmail ........................................................................................................... € 750,Advertorial in Cobouw nieuwsbrief ........................................................................................ € 750,Advertorial in wervingsmail BIM praktijkdag ...................................................................... € 750,Lanyards met bedrijfslogo .......................................................................................................... € 950,Bovengenoemde prijzen zijn exclusief productiekosten
Heeft u vragen of wenst u een advies op maat? Wij helpen u graag verder.
Sandy Mahdy, Accountmanager
E: sandy.mahdy@jaarbeurs.nl
T: 030 - 295 29 99

