
NHD Wij Westfriesland is hét event voor en door 
Westfriese ondernemers en inwoners met aandacht voor: 
• Inspirerende presentaties en demonstraties

• De allerleukste workshops 

• Spetterende mode- en dansshows

• Culinaire hoogstandjes

• Ondernemersborrel

• Burgemeestersdebat 

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 10.00 uur – 17.00 uur

In navolging op het succes van vorige jaren organiseert Holland Media Combinatie op 

zaterdag 1 en zondag 2 oktober voor de derde keer NHD Wij Westfriesland in De Bloesem 

in Wognum. NHD Wij Westfriesland is een samenwerking tussen ondernemers, lokale 

overheden en Noordhollands Dagblad. Het doel is mensen de regio te laten beleven en 

hen te laten geloven in de toekomst van Westfriesland. Wat heeft Westfriesland te bieden 

op het gebied van wonen, leven, werken, amusement en andere leuke dingen in het leven? 

Factsheet

Daarom deelnemen:

• Dé kans om te laten 

zien wat uw bedrijf 

West-Friesland te bieden 

heeft

• U kunt de bezoeker uw 

merkwaarden laten bele-

ven

• Live in contact met uw 

doelgroep

• Deelnemen aan een event 

zet aan tot kopen

• Events zorgen voor loyale 

klanten

• De meeste directe leads

• Zeer geschikt voor bran-

ding, productintroductie 

en sales

Informatie en reserveren

Neem contact op met uw 

media-adviseur

0229  282  130

commercie.westfriesland@

hollandmediacombinatie.nl

NHD Wij Westfriesland
Kom en ontdek wat de regio u te bieden heeft



Evenementpakketten

Sterkhouder* € 5.250,-
• Standplaats 600 cm x 300 cm (indien gewenst 

compleet aangekleed)

• Logobord ovaal met logo 100 cm breed

• 2 x rail met 3 spots

• Vloer bekleed met tapijttegels

• Mogelijkheid voor een presentatie

• Advertentie van 1/1 pagina 

• Wordt meegenomen in alle communicatie vooraf met 

logo

• Lunchpakketten en consumptiemunten (voor 

maximaal 4 personen)

• Extra aandacht bij entree

• 2.000 vrijkaarten t.w.v. € 5,- per stuk

Standhouder € 450,-
• Standplaats 300 cm x 300 cm (indien gewenst 

compleet aangekleed)

• Logobord ovaal met logo 100 cm breed

• Rail met 3 spots

• Vloer bekleed met tapijttegels

• 15% korting op een advertentie 

• 100 vrijkaarten t.w.v. € 5,- per stuk

Eventpartner*� € 2.550,-
• Standplaats 600 cm x 300 cm (indien gewenst 

compleet aangekleed)

• Logobord ovaal met logo 100 cm breed

• 2 x rail met 3 spots

• Vloer bekleed met tapijttegels

• Mogelijkheid voor een presentatie

• Advertentie van 1/2 pagina 

• Lunchpakketten en consumptiebonnen (voor 

maximaal 2 personen)

• 1000 vrijkaarten t.w.v. € 5,- per stuk

Openingstijden
Zaterdag 1 oktober 10.00 - 17.00 uur

Zondag 2 oktober 10.00 - 17.00 uur

Parkeren 
U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van De Bloesem. 

Locatie
Sport- en Wellnesscenter De Bloesem

Conferencelaan 19

1687 RA Wognum

T: 0229 714 070

E: info@debloesemwognum.nl

Kijk voor meer informatie over de beurs ook op:
• www.wij-westfriesland.nl

• facebook.com/wijwestfriesland 

• twitter.com/Wij_WF

*Voor sterkhouders en eventpartners 
bestaat de mogelijkheid om pakketten op 
maat te maken. Deze pakketten kunt u 
samen met uw accountmanager vaststellen.


