BRIGHT DAY
Bright Day is hét techfestival voor nieuwsgierig Nederland en biedt een breed
scala aan tech en innovaties op het gebied van: Smart Home, E-Mobility,
AR & VR, Game & Watch, Bright Kids, Future Jobs en Future Food. Binnen deze
segmenten bieden we de bezoeker een zo compleet mogelijk beeld.

THEMA:
BRIGHT SIDE
OF TECH

PERIODE:
24 EN 25 NOVEMBER
LOCATIE: EXPO,
HAARLEMMERMEER

IN 2017:
MEER DAN 22.000
BEZOEKERS
CHECK HIER DE
AFTERMOVIE.

DOELGROEP
Op Bright Day komen techfans van het eerste uur,
technieuwsgierigen die de laatste ontwikkelingen
met eigen ogen willen zien én gezinnen die samen
een leuk dagje uit willen beleven.

SMART HOME: PERFECT PODIUM
JOUW
SMART HOME
MERK IN DE
SPOTLIGHT

Artikelen over Smart home worden zeer goed gelezen op Bright.nl. Het huis
van Erwin (de hoofdredacteur van Bright) is een smart home. Maar wat is
het precies? Waar moet je op letten als je je huis slim gaat maken? Hoe gaat
je slimme huis dingen voor je regelen buitenshuis? Deze vragen worden op
Bright Day beantwoord in het Huis van de Toekomst. Dit huis is opgebouwd
uit doeken en geeft de bezoeker een inkijk in een smart home. Op de doeken
zijn diverse partnerposities beschikbaar om jouw merk onder de aandacht
te brengen. Je kunt ook productdemonstraties in het huis geven. Een perfecte manier om direct in contact te komen met je doelgroep!

TOP 3 REDENEN VOOR
DEELNAME AAN BRIGHT DAY
Bright Day is als grootste consumenten techbeurs van Nederland
een ijzersterk podium voor productdemonstraties en dé kans om
te kijken hoe jouw nieuwe product wordt ontvangen door het
publiek. Besluit je deel te nemen, dan profiteer je bovendien van
een breed media-offensief, vóór, tijdens en na de beurs.

PER SEGMENT
EEN HOOFDSPONSOR

1. LEER MEER OVER JOUW
DOELGROEP

2. T
 OON JOUW NIEUWSTE
PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

3. 365 DAGEN PER JAAR IN
DE SPOTLIGHT

Deelnemen aan Bright Day geeft je
de mogelijkheid om met duizenden
klanten in contact te komen.

Laat bezoekers kennismaken met
jouw nieuwste producten.

Naast jouw aanwezigheid op
Bright Day kun je via Bright.nl, TV,
de nieuwsbrief en de sociale media
kanalen het hele jaar in contact
blijven met je klanten.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?
Neem contact op!
Peter Markus Brand Partnership Manager • 06 - 31 93 33 65 • peter.markus@rtl.nl
Roos Bitterlin Brand Partnership Manager • 06 - 23 31 06 74 • roos.bitterlin@rtl.nl

