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Organisatie: Locatie evenement: 

DE  EXPANSIEDAGEN    2019
INVESTEERDERS,  VESTIGINGSLOCATIES  EN  COMMERCIEEL  VASTGOED 

Expansie & Groei: Kansen en trends voor ondernemers en bedrijfslocaties

06. - 07. Mai 2019
 

LUFTHANSA   SEEHEIM   CONFERENCE   CENTER   Bij   FRANKFURT



DE  EXPANSIEDAGEN  2019 
Een uniek partnerprogramma voor u!    

B e t r o k k e n   b e d r i j v e n   &   m e d i a pa rt n e rs   2 0 1 8 :

 

Uw toegang tot de commerciële vastgoedsector en potentiële investeerders: 
De Expansiedagen zijn de ontmoetingsplaats voor investeerders, expansiemanagers van grote en middelgrote on-
dernemingen, projectontwikkelaars en voor bedrijfslocaties uit heel Duitsland. Als partner van het event heeft u 
exclusieve en unieke mogelijkheden om uzelf te laten zien en horen. 

Dit toonaangevende sector-event van Westfehling Development GmbH en Terragroup, onder leiding van Frankfurt 
Business-Media, vindt plaats op 6 en 7 mei 2019 in het conferentiehotel Lufthansa Seeheim bij Frankfurt am Main. 

Met de Expansiedagen 2019 bieden wij een zeer relevant platform voor iedereen die professioneel betrokken is bij 
het thema ‚commercieel vastgoed en expansie‘ en bieden wij belangrijke inzichten en winstgevende knowhow- 
uitwisseling – een perfecte sfeer voor intensieve face-to-face kennisoverdracht.

Aussteller und Experten:

02 03

Mediapartners:



DE   EXPANSIEDAGEN   2019 DE   EXPANSIEDAGEN   2019

 ExclusievE   positionering   in   het   programma   van   het   evenement:

 Ca. 20-minuten spreektijd  
 (inhoudelijke afstemming en plaatsing in overleg met de organisator) 

	 Een beursstand  (2x2 Meter) incl. basisuitrusting (stoelen/elektriciteit/statafel)  
 of een tafel met experts in de parallelle tentoonstelling 
	 Congres Lanyards van de sponsor incl. branding & productiekosten 
	 Full colour-advertentie in A4-formaat in de congresdocumentatie  (inclusief printkosten) 

 Logosponsoring van het event   
 (uw bedrijfslogo op het marketingmateriaal van het event – in print, online en on-site)

 Verdere   diensten   inbegrepen:

 Incl. toegangsbewijzen 
 5 congrestickets voor medewerkers of klanten 
 10 eregast-tickets voor door u uitgenodigde deelnemers  
 uit de belangrijkste doelgroepen

PLATINA  Sponsor  (exclusief) 
Financiële bijdrage:  20.000,-

R a n d v o o rwa a r d e n :

    Datum van het evenement: 06. – 07. mei 2019

    Duur:  2 conferentiedagen met avond-event op de eerste  
   dag op Schloss Heiligenberg bij Seeheim

    Veranstaltungsort: Lufthansa Seeheim Conference Center Seeheim

   Belangrijkste doelgroep: +200 deelnemers uit de volgende doelgroepen: 
   Expansiemanagers uit Handel & industrie
   Ambassadeurs van het bedrijfsleven
   Steden/gemeenten/gemeenschappen
   Vastgoedexperts 
   Directeuren van middelgrote en grote ondernemingen
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DE   EXPANSIEDAGEN   2019

 ExclusievE   positionering   in   het   programma   van   het   evenement:

 Ca. 20-minuten spreektijd 
 (inhoudelijke afstemming en plaatsing in overleg met de organisator) 

	 Een beursstand  (2x2 meter) inkl. basisuitrusting (stoelen/elektriciteit/statafel) 
 of een tafel met experts in de parallelle tentoonstelling
	 Full colour-advertentie in A4-formaat in de congresdocumentatie (inclusief printkosten) 

 Logosponsoring van het event   
 (uw bedrijfslogo op het marketingmateriaal van het evenement – in print, online en on-site)

 Verdere   diensten   inbegrepen:

 3 congrestickets voor medewerkers of klanten 
 10 eregast-tickets voor door u uitgenodigde deelnemers  
 uit de belangrijkste doelgroepen 

goUD  Sponsor (exclusief) 
Financiële bijdrage:  15.000,-

DE   EXPANSIEDAGEN   2019

 ExclusievE   positionering   in   het   programma   van   het   evenement:

 Ca. 15-minuten spreektijd met bekende vertegenwoordigers uit de sector  
 en aanpassing van de inhoud aan het totaalconcept  (inhoudelijke afstemming en  
 plaatsing in overleg met de organisator ) of deelname aan een 30-minuten durende  
 discussieronde (inhoudelijke afstemming en plaatsing in overleg met de organisator)

	 Een beursstand  (2x2 meter) incl. basisuitrusting (stoelen/elektriciteit/statafel) 
 of een tafel met experts in de parallelle tentoonstelling 
	 Full colour-advertentie in A4-formaat in de congresdocumentatie  (inclusief printkosten) 

 Logosponsoring van het event   
 (uw bedrijfslogo op het marketingmateriaal van het event – in print, online en on-site)

 Verdere   diensten   inbegrepen:

 2 congrestickets voor medewerkers of klanten 
 5 eregast-tickets voor door u uitgenodigde deelnemers  
 uit de belangrijkste doelgroepen  

Zilver  Sponsor (exclusief) 
Financiële bijdrage:  10.000,-
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DE   EXPANSIEDAGEN   2019

 ExclusievE   positionering   in   het   programma   van   het   evenement:

 Presentatie van een 30-minuten durende rondetafeldiscussie  
 (inhoudelijke afstemming en plaatsing in overleg met de organisator) 

	 Mede bepalen van de deelnemers aan de discussieronde mogelijk

 Optioneel:

 Een beursstand  (2x2 meter) incl. basisuitrusting (stoelen/elektriciteit/statafel)  
 of een experttafel in de parallelle tentoonstelling 
	 Full colour-advertentie in A4-formaat in de congresdocumentatie (inclusief printkosten) 

 Logosponsoring van het event   
 (uw bedrijfslogo op het marketingmateriaal van het evenement – in print, online en on-site)

 Verdere   diensten   inbegrepen:

 2 congrestickets voor medewerkers of klanten 

Spo nso r  ro n d etafeld iscussi es  (exclusief) 
Financiële bijdrage:  9.500,-

DE   EXPANSIEDAGEN   2019

 ExclusievE   positionering   in   het   programma   van   het   evenement:

 Sponsoring van het avond-evenement op 6 mei 2019 op Schloss Heiligenberg 
	 Reservering en markering van drie extra tafels met logo op de voorste rij 
	 Zaalverhuur Schloss Heiligenberg 
 Shuttleservice vanaf de locatie van het evenement
	 Logosponsoring van het event   
 (uw bedrijfslogo op het marketingmateriaal van het evenement – in print, online en on-site)

 inclusief   beursstand:

	 Een beursstand  (2x2 meter) incl. basisuitrusting (stoelen/elektriciteit/statafel)  
 of een experttafel in de parallelle tentoonstelling
 Incl. toegangsbewijzen 
 5 congrestickets voor medewerkers of klanten
 10 eregast-tickets voor door u uitgenodigde deelnemers uit de  
 belangrijkste doelgroepen

Exclusi Ef Gasth eer avo n d even em ent / 
D i n er o p Sch loss H ei li g en b erg 
Financiële bijdrage:  20.000,- exclusief catering- en eventkosten
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DE   EXPANSIEDAGEN   2019

 Toplocatie  in  de  parallelle  tentoonstelling:

	 Standoppervlak (2x2 meter) incl. statafel, twee stoelen en elektriciteit  
 op beide dagen van het evenement 
	 Full colour-advertentie in A4-formaat  
 in de congresdocumentatie  
 (inclusief printkosten) 

 Logosponsoring van het event   
 (uw bedrijfslogo op het marketingmateriaal van  
 het evenement – in print, online en on-site)

 Optioneel:

 3x2m stand tegen dezelfde voorwaarden 
 Meerprijs 500,- 

 Verdere   diensten   inbegrepen:

	 3 congrestickets voor medewerkers of klanten

tentoonstelling 
Financiële bijdrage: 3.500,-

DE   EXPANSIEDAGEN   2019

tafel  met  experts 
Financiële bijdrage: 3.000,-

 Top-plaatsing  in  de  parallelle  tentoonstelling:

	 'Expert Café' voor vastgoedprofessionals (maximaal 5)
 Tafel met experts, centraal in de tentoon- 
 stellingsruimte als contactpunt op de congresdagen   
 (inhoud in overleg met de organisator)

	 De volgende onderwerpen zijn o.a. mogelijk:  
 • Financiering van commercieel vastgoed   
 • Juridisch advies 
  • Locatiemarketing 
 • Digitalisering 
 • Projectontwikkeling
 • Industrie 4.0  
 • Stadsontwikkeling en handel 
 Logosponsoring van het event (uw bedrijfslogo 
 op het marketingmateriaal van het evenement – 
 print, online en on-site)

 Verdere   diensten   inbegrepen:

	 3 congrestickets voor medewerkers of klanten
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D e e l n e m e rs   u i t   v o o r g a a n d e   j a r e n :

Catella Property Valuation GmbH;  Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG;  GARBE Industrial Real Estate GmbH;  Projecta Con-
sult für Industrie- und Gewerbeimmobilien GmbH;  Aurelis Real Estate Service GmbH;  Ixocon Immobilien GmbH & Co. KG;   gwSaar Gesell-
schaft für Wirtschaftsförderung Saar mbH;  Bochum Perpektive 2022 GmbH;  Apleona GVA Fondsmanagement GmbH;  Standort Niederrhein 
GmbH;  Logicor Deutschland GmbH;  Dr. Klein Firmenkunden AG;  Steinbeis TZLOG;  Transferzentrum Logistik & Fabrikplanung;  REWE Markt 
GmbH;  Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG;  Immobilien Manager Verlag;   IMV GmbH & Co. KG;  KiK Textilien und Non-
Food GmbH;  Irene Gantz GmbH & Co. KG;  Tattersall Lorenz IMV GmbH;  systeco Vertriebs GmbH;  Wirtschaftsrat der CDU e.V.;  ExperConsult 
Wirtschaftsförderung & Investitionen GmbH & Co. KG;  Deutsche Lufthansa AG;  Hessen Trade & Invest GmbH;  EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht gGmbH;  FAIRFLEET GmbH;  Exporo AG;  CBRE GmbH;  Magistrat der Stadt Pfungstadt;  Regionalmanagement Mittelhessen GmbH;  
FrankfurtRheinMain GmbH;  Koch & Partner Immobilien;  Asia-Pacific Management Consulting GmbH;  Allplan Deutschland GmbH;  Georg 
Dobelmann Immobilienverwaltung;  Internationales Zukunftsinstitut für forschende Zukunftswissenschaften;  LogReal World GmbH;  Lan-
desentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen);  CM Best Retail Properties GmbH;  immovativ GmbH;  Invest Region Leipzig 
GmbH;  HEMA-Group;  Tresono Family Office AG;  Camelot Deutschland GmbH;  DIC Onsite GmbH;  Stadt Hochheim a. Main;  microm Mic-
romarketing;  Systeme und Consult GmbH;  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Deltaland mbH;  Zweckverband ecopark; Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB);  Stadt Schillingsfürst;  Entwicklungsgesellschaft Neu Oberhausen mbH ENO;  LEANOFY GmbH;  Buse 
Heberer Fromm RAe,  Steuerberater PartG mbB;  Wirtschaftsförderung Sachsen;  Property EU;  Landkreis Darmstadt – Dieburg;  Gemeinde 
Sulzbach (Taunus);  Otto (GmbH & Co KG) Direktion Multichannel Retail  Expansion & Standortmanagement;  tegut... gute Lebensmittel 
GmbH & Co. KG;  QUICK SCHUH Handelsges. mbH & Co. KG;  TEDi GmbH & Co. KG;  Region Hannover;  Stadtverwaltung Bamberg;  ARQIS 
Dietl Panzer Heemeier Witty Yamaguchi Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft; AirportPark FMO GmbH;  Magistrat der Stadt Maintal;  
Stadt Ansbach;  DeltaPort GmbH & Co. KG;  WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellsch. Osnabrücker Land mbH;  Landeshauptstadt Wiesbaden;  
Gries deco comp.;  Jones Lang LaSalle;  HBS Global Properties; B+B Hotel GmbH;  c-Port Zweckverband;  Motion Media;  Winnovatos;  United 
Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG;  tiramizoo;  Dassault Systems Deutschland GmbH;  Laser Zentrum Hannover e.V.;  Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V.;  IRE BS Immobilineakademei.;  Stadt Wiesmoor;  Kreis Wesel;  Entwi-
cklungsAgentur Wirtschaft;  Markt Wernberg-Köblitz u.s.w…

Wilt u als sponsor of exposant deelnemen?  
Uw contactpersoon is:

Susanne Reinert 
Marketing / Communicatie

Telefon:  06181 - 42 89 99 - 74
s.reinert@tage-der-expansion.de
www.tage-der-expansion.de


