
27 MAART  DEN HELDER 



•COMMUNICATIE & 

•PROMOTIE 



ONLINE 



ONLINE 



ONLINE 



ONLINE 



OFFLINE 

POSTERS A2 

FLYERS A5 

DIGITALE 

FLYER 

VLAGGEN 

BANIEREN 

BANNERS 

 



CONNEXXION 

Regio Hoorn / 

Den Helder 

 

Week 12 + 13 

 

Roulatie van 25 

posters binnen 

45 buslijnen 



PR 

• Diverse plaatsingen Helderse 

Courant 

• HOV ondernemersmagazine 

• UWV 

• VVE 

• City Marketing 

• Ontwikkelingsbedrijf Provincie en 

Leisure board 

• Rodi Media - zondagsbladen 

• Gemeente Den Helder (FB, YT, 

23/2 stadsnieuwspagina vh 

zondagsblad + 2 mrt artikel gericht 

op ouders) 

• MCN partners 



Advertentie 

Edities 

Groene Hart op zondag West 

Friesland op zondag Texel dit 

Weekend 

Den Helder op Zondag Schagen op 

zondag 

De Drom 

Heerhugowaards Nieuwsblad 

Langedijker Nieuwsblad 

De medemblikker / De 

Koggenlander 



•SCHOLEN 



MAILINGS 

Diverse mailings verzonden 

 

Per mailing 500 scholen benaderd + 

nabellen 

 

Wij kunnen mailing verzorgen voor u 

 



Busvervoer 

• Voor scholen is een scherpe korting bedongen bij ‘De Wit’ 
• Indeling is per bus en obv reiskm. Dit loopt uiteen van € 240 tot € 330 per 

bus van 50 pers (ofwel € 4,80 tot € 6,60 per leerling) 

• We zullen een dagindeling maken zodat scholen in ‘time slots’ arriveren 

• Afspraak wordt gemaakt tussen De Wit en de betreffende school zelf 

• Meer informatie op de website onder het kopje scholen 

    http://www.carrieresaanzee.nl/scholen/ 
  

http://www.carrieresaanzee.nl/scholen/


OPDRACHTKAART 

  Op de beurs gaan we werken met een 

zogenaamde opdrachten kaart. Daarop staan 

vragen en opdrachten die op de verschillende 

stands zijn te stellen of doen.  

 

  Ook zal de bezoeker daarmee gevraagd worden 

naar zijn of haar interesse. Dit kan weer gebruikt 

worden op school in LOB oriëntatietrajecten. 
  



INSCHRIJVEN 



INSCHRIJVEN 2 



SPONSOREN 

Optie 1  

Naamsvermelding op 

centraal sponsor/partner 

bord 

 

Optie 2  

Plaatsen banners 

 

Optie 3  

Site vermelding 

 

Optie 4  

Hoofdsponsor 



•PRODUCTIE 



DOE-ACTIVITEITEN 

• Virtual Battle Station (Defensie) 
• Brugsimulator (Koninklijke Marine) 
• De brandweer zal live een auto openknippen. 

• Interactieve promo trailer van OTIB. ‘de revolutie van de techniek’ 
• Offshore Wind Game door Kenniscentrum Wind op Zee. 
• Diverse activiteiten door KMTO (Koninklijke Marine Technische Opleiding). 
• Mobiele rijsimulator door OTCRIJ van de Koninklijke Landmacht 
• Damen heeft de laatste catamaran in het water liggen en de echte doorzetter kan 

zijn eigen CAD-ontwerp proberen te maken bij Damen op de stand. 

• Tetrix / ROC gaan iets spannends doen met een ‘green screen’ 
• Peterson doet een ‘wissel-je-werkkleding-record’ bij de stand 
 
Alle doe activiteiten zijn online te vinden:  
http://www.carrieresaanzee.nl/programma/ 
 

Alle doe-activiteiten krijgen apart aandacht met een ‘post’ op Facebook 
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BUITEN 



BINNEN 


