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11e Duits-Nederlandse Handelsdag 2022 
woensdag, 23 november 2022 

BORUSSIA-PARK, Hennes-Weisweiler-Allee 1, 41179 Mönchengladbach.  
 
 

Voor deelname bieden wij u de volgende Mogelijkheden: 
 
1. Stand op de Informatiemarkt 
2. Logopartnerschap 
3. Combinatie van stand op de informatiemarkt en logopartnerschap 
4.-5. Sponsoring 
 
 
1. STAND OP DE INFORMATIEMARKT: 
 
- standplaats van ca. 4 m2  
- vermelding van uw bedrijf in de exposanten-catalogus en op 
 de website van het evenement www.wirtschaftsforum-ihk.de. 
 
Kosten per deelnemend bedrijf: 500,00 EUR excl. BTW   
Kosten voor gecombineerde presentaties: op aanvraag. 
 
 
2. LOGOPARTNERSCHAP: 
 
- weergave van uw bedrijfslogo 

• in de exposanten-catalogus 
• op de website van het evenement www.wirtschaftsforum-ihk.de. 
• op de beeldschermen tijdens het evenement op het hoofdbereik op de informatiemarkt 

en goed zichtbaar bij de hoofdingang 
 
Kosten per deelnemend bedrijf: 600,00 EUR excl. BTW   
 
 
 
3. COMBINATIE VAN STAND OP DE INFORMATIEMARKT  
 EN LOGOPARTNERSCHAP:  
 
- alles van punt 1. informatiemarkt en 2. logopartnerschap  
 
Kosten per deelnemend bedrijf: 975,00 EUR excl. BTW 
Kosten voor gecombineerde presentaties: op aanvraag. 
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4. SPONSORING ZILVER:  
 
- standplaats van ca. 6 m2 en een prominente plaats op de informatiemarkt 
- Vermelding als zilver-sponsor op alle publicaties 
- Korte presentatie (pitch, 3 minuten) tijdens het evenement 
- vermelding van uw bedrijf in de exposanten-catalogus en op 
 de website van het evenement www.wirtschaftsforum-ihk.de. 
- voorrang bij de weergave van uw bedrijfslogo 

• in de exposanten-catalogus 
• op de website van het evenement www.wirtschaftsforum-ihk.de. 
• op de beeldschermen tijdens het evenement op het hoofdbereik op de informatiemarkt 

en goed zichtbaar bij de hoofdingang 
- Speciale arrangementen op aanvraag 
 
Kosten per deelnemend bedrijf: 1.500,00 EUR excl. BTW 
 
 
 
5. SPONSORING GOUD:  
 
- standplaats van ca. 8 m2 en een centrale prominente plaats  

op het hoofdbereik op de informatiemarkt 
- Vermelding als goud-sponsor op alle publicaties 
- presentatie tijdens het evenement 
- vermelding van uw bedrijf in de exposanten-catalogus en op 

de website van het evenement www.wirtschaftsforum-ihk.de. 
- voorrang bij de weergave van uw bedrijfslogo 

• in de exposanten-catalogus 
• op de website van het evenement www.wirtschaftsforum-ihk.de. 
• op de beeldschermen tijdens het evenement op het hoofdbereik op de informatiemarkt 

en goed zichtbaar bij de hoofdingang 
-  Speciale arrangementen op aanvraag 
 
Kosten per deelnemend bedrijf: 2.000,00 EUR excl. BTW 
 
 
 
U kunt zich hier aanmelden. 
 
Voor vragen over de voorwaarden m.b.t. de prijs, dient u contact op te 
nemen met De heer Jörg Raspe, IHK Mittlerer Niederrhein   
Tel. +49 (0)2131 9268-561, E-Mail: joerg.raspe@mittlerer-
niederrhein.ihk.de 
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