
 

STANDPAKKETTEN DUITSLANDDAG 2022 
Dinsdag 11 oktober 2022, De Rijtuigenloods Amersfoort 
 

 

 

 
 DUITSLANDDAG 2022 

 
 

De Duitslanddag is hét evenement over zakendoen in Duitsland. Het is het startpunt voor Nederlandse ondernemers 
die zich oriënteren op de Duitse markt of verder willen groeien in het buurland. Op onze prachtige nieuwe locatie in 
de Rijtuigenloods in Amersfoort verwachten wij - net zoals tijdens vorige edities - tussen de 800 en 1000 bezoekers.  
 
Beschikt uw bedrijf over de expertise om onze bezoekers op weg te helpen in Duitsland, dan nodigen wij u van harte 
uit om deel te nemen als standhouder. Of u nu een branchevereniging of adviesbureau vertegenwoordigt, of het nu 
gaat om juridisch, marketing-, cultureel, fiscaal, PR- of communicatieadvies: de ondernemers op de Duitslanddag 
komen graag met u in contact!  
 
Meld u nu aan als standhouder op duitslanddag.nl 
 
 

         
 

       
 
 
TIP: Vergroot uw zichtbaarheid als standhouder door via uw eigen social media kanalen aandacht te schenken aan uw deelname 
op de Duitslanddag met de hashtag #duitslanddag. Uw social media posts verschijnen direct op de twitterwall op 
duitslanddag.nl. Zo bent u voor, tijdens en na het evenement verzekerd van free publicity! 

 

STANDPAKKETTEN 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de pakketten waarmee u zich op de Duitslanddag kunt presenteren (op basis van 
beschikbaarheid). Voor overige ideeën of andere combinaties naar wens kunt u bij ons terecht via duitslanddag@dnhk.org   
 
Let op: het aantal stands is beperkt. 
Alleen voor de eerste inschrijvingen per branche of werkveld is een plaats op de beursvloer beschikbaar. 
Meld u dus zo snel mogelijk aan. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.   

 
 

         
 

Basispakket 
 

• Stand op de Duitslanddag * 
• Bedrijfsprofiel met logo op de website 
• Vermelding in het programmaboekje 
• Deelname met max. 3 personen (ticket t.w.v. € 75) 
 

€ 1.600 (ledenprijs: € 950) 

Expertpakket      
• Alle onderdelen van het basispakket 
• Infosessie – presentatie gedurende 20 minuten op de beursvloer (thema in overleg met de DNHK) 
• Banner met link naar uw homepage op Duitslanddag.nl ** 
• Interview of (teaser)video op Duitslanddag.nl, inclusief publicatie bij onze mediapartners *** 
• Crossmediale aandacht via onze kanalen 
• Deelname met max. 6 personen (ticket t.w.v. € 75) 

€ 2.600 (ledenprijs: € 1.950) 

*      2x2 meter incl. statafel 1x1 meter, 2 krukken, stroompunt en plaatsing roll-up banner.      
       **    Gedurende 4 weken; vorm, inhoud en timing in overleg met de DNHK. 

***  Vorm, inhoud en timing in overleg met de DNHK. 
 

 
 

 

http://www.duitslanddag.nl/
mailto:duitslanddag@dnhk.org

