Circulariteit op
Building Holland
Samen met de partners van Cirkelstad
laten we zien waar we trots op zijn!

Tijd voor Circulariteit, op Building Holland!
Building Holland
Van dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april 2018 vindt Building
Holland plaats in de RAI in Amsterdam. Hét innovatie event voor
de duurzame bouw en vastgoed, waar dit jaar 15.000 bezoekers
worden verwacht. Een driedaagse beurs van 10.00-18.00 uur
verdeeld over drie hallen. Dit is de beurs voor duurzame bouw
waar professionals, onder andere gemeenten, bouwbedrijven,
aannemers, architectenbureaus, bouwmanagementbureau 's op
af komen, van adviseurs tot eindbeslissers.
Circulariteit
Het wordt tijd dat we Circulariteit een podium gaan geven in
Nederland. Building Holland leent zich daar uitstekend voor.
Samen met de partners van Cirkelstad willen we een eigen plein
creëren, programmering invullen, debatten organiseren,
opleidingen geven en innovators een podium geven op de
innovatie-boulevard. Want samen hebben we genoeg expertise
in huis en prachtige voorbeeldprojecten en innovaties om te laten
zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van Circulariteit.
Samen met de partners van Cirkelstad laten we zien waar we
trots op zijn! Doet u ook mee?
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Voorstel aanpak
Wij
•

creëren een Cirkelstadplein op een prominente A-locatie (platina) op de beursvloer, een stand van
80 m² met projectie van lopende projecten op LED-schermen en tastbare producten in de stand (van
G4 en partners), zie afbeelding achterin dit document;

•

verzorgen programmering op het podium;

•

organiseren debatten in een subzaal op de beursvloer;

•

organiseren masterclasses/opleidingen;

•

organiseren mede een innovatie-boulevard met tastbare innovaties van onze partners;

•

creëren reuring door middel van een social media campagne (video en content) en inzet van diverse
communicatiekanalen (nieuwsbrieven, magazine, sites, flyers).

Inbreng van de partners
• aanwezigheid (deels) op de beursvloer (met min. 1 persoon);
• commitment, draagvlak in meedenken programmering en thema's (leveren van een spreker en/of
moderator voor diverse bijeenkomsten);
• aanleveren van materiaal ten behoeve van stand invulling (beeld en tekst);
• financiële bijdrage. De verwachte inbreng hangt af van de keuze van het partnerpakket:
toppakket of pluspakket.

Partnerpakket
In bijgaand overzicht treft u meer informatie over de mogelijkheden om als partner mee te doen. Graag
gaan wij met u in gesprek om deze samenwerking mogelijk te maken en vernemen wij graag uw wensen
en behoeften.
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Partnerpakket Cirkelstad Building Holland 2018
Toppakket Pluspakket LEDEN
€ 7.500 € 2.500
€0
€10.000

Programmering
Overzicht - Overzicht geven aan projecten binnen ecosysteem van Cirkelstad (triple helix)
Programmering over (nationaal) beleid, projecten en innovatie op het hoofdpodium
Programmering over (nationaal) beleid, projecten en innovatie op beursvloer podium
Lopende cases in de cirkelsteden op het Cirkelstadplein
Quote in filmopname 1e dag op Cirkelstadplein
Harmoniseren - Stimulans aan circulariteit door gelijke kijk op waarde
Debatreeks met genodigde experts om stand van Nederland te duiden
Whitepapers
Zichtbaarheid - Laten zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in NL het serieus nemen
Persoonlijke aanwezigheid van het ecosysteem
Informatie over sessie op event-website met naam/logo/link
Fysieke ruimte/uitingsruimte (namen van de zalen)
Prominent met logo: beurswand, banieren, persberichten, advertenties, flyers
Uiting met logo's in aantal uitingen (website, nieuwsbrief, magazine)
Naamsvermeldingen en nieuws in digitale media
Content voor interne communicatie
Mogelijkheid uitgifte eigen relatiegeschenken in stand
Handelingsperspectief – Stappenplan voor partijen die willen beginnen
Boekbesprekingen bijwonen
Trainingen bijwonen
Masterclasses bijwonen
Innovatie - Laten zien: nieuwe toepassingen & ondersteuning om te groeien
Projecten tonen (fysiek of beeld) op Cirkelstadplein
Innovatie boulevard
Financiering, Proptech Vintech debat/launch
Verbinden - Nieuwe partijen tegenkomen, nieuwe werkvelden tegenkomen
Relatie met andere partijen op de beurs
Relatie met andere thema's op de beurs
VIPkaarten Green Tie Gala
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Begroting deelname Building Holland
UITGAVEN
Stand Platina (€ 25.000 i.p.v. € 50.000)

€ 25.000

Uren projectmanagement en inhuur

€ 25.000

Posten voor 3 dagen:

€ 25.000

A. Plein: standbouw, inrichting, inhuur apparatuur, inhuur kunstenaars
wandverslag
B. Subzalen, apparatuur, benodigdheden
C. Overall: filmproductie, koffiekar, communicatiemiddelen e.d.
Totaal (excl. btw)

€ 75.000

INKOMSTEN
Vier gemeenten, ieder € 7.500

€ 30.000

Twee corporate partijen 2 x € 10.000

€ 20.000

Partners Cirkelstad 10 x € 2.500

€ 25.000

Totaal (excl. btw)

€ 75.000
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Voorbeeld van de stand
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Wij maken werk van steden
zonder afval, zonder uitval
www.cirkelstad.nl
info@cirkelstad.nl
085 - 105 1170

