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Wij hebben een passie voor materiaalinnovaties en het matchen van 
R&D- en designprofessionals met materiaalfabrikanten van nieuwe 
materialen. Onze evenementen bieden de ideale omgeving om jullie 
nieuwste en meest innovatieve materialen te presenteren aan een groot 
en relevant publiek. Wij weten dat nieuwe materialen een grote aantrek-
kingskracht hebben op jullie doelgroep en daarmee de beste ‘tool’ zijn 
om in contact te komen met potentiële voorschrijvers. Daarom staan 
tijdens onze evenementen de materialen van onze exposanten in het 
middelpunt. MaterialDistrict Rotterdam dankt haar succes aan de ruim-
telijke opzet met de focus op nieuwe materialen. De open sfeer waarin 
jullie materialen met alle zintuigen kunnen worden beleefd, nodigt uit 
tot conversatie met relevante voorschrijvers en potentiële klanten.



Ontmoeting is de basis van zakendoen. Maar waar ontmoet 
je R&D- en designprofessionals die jullie materiaal voor hun 
volgende project voorschrijven? MaterialDistrict Rotterdam 
(voorheen Material Xperience) is het enige jaarlijkse evenement 
in Nederland dat materiaalfabrikanten en voorschrijvers van 
materialen uit alle sectoren van de ruimtelijke vormgeving 
(interieur, architectuur, tuin & landschap, leisure, meubel & 
interieurbouw en tentoonstelling, stage & decor) bij elkaar 
brengt. Als exposant is een geweldige ervaring en contact met 
een gevarieerd en relevant publiek gegarandeerd. Het concept 
is uniek: jullie hebben het gemak van een compleet pakket met 
een bewezen resultaat met diverse deelnamemogelijkheden 
voor elk budget. 

De volgende editie van MaterialDistrict Rotterdam vindt 
plaats van 23 tot en met 25 juni 2020 in Rotterdam Ahoy. 
Het evenement trekt een gevarieerde mix aan bezoekers; 
gerenommeerde (design)bureaus, (interieur)architecten, R&D- en 
designprofessionals, voorschrijvers, studenten, brandmanagers, 
inkopers en andere materiaalprofessionals uit de wereld van 
ruimtelijke vormgeving. We verwachten het bezoekersaantal van 
het 3 dagen durende evenement uit 2019 van 7.501 bezoekers te 
overtreffen.

Verderop in deze brochure lees je alles over de verschillende 
deelnamemogelijkheden en interessante all-in pakketten. Er is 
veel animo voor MaterialDistrict Rotterdam 2020, dus zorg dat je 
jullie stand snel reserveert om teleurstelling te voorkomen.

MATERIALDISTRICT ROTTERDAM
HET ULTIEME EVENT VOOR MATERIAALFABRIKANTEN

“ HIER 
VINDEN WE 
DOELGROEPEN 
DIE WE ZELF 
NIET KUNNEN 
BEREIKEN”

MICHEL VAN DEN GOORBERGH, 
 

NATUURSTEEN 



“ ONTWERPERS, 
DESIGNERS EN 
ARCHITECTEN DIE 
OP ZOEK ZIJN NAAR 
NOVITEITEN, DAAR 
IS DEZE BEURS 
FANTASTISCH VOOR”

CARLA GIESSEN
VINK KUNSTSTOFFEN    

“ EEN DRUKKE BEURS 
MET EEN RUSTIGE 
UITSTRALING 
WAARDOOR JE EEN 
FIJN GESPREK KUNT 
HOUDEN”

OLAF VERMEULEN 
OVDESIGNS







CUBICAL 1/8

Een CUBICAL 1/8 biedt de ideale mogelijkheid 
om tegen lage kosten een noviteit te lanceren of 
een nieuwe markt af te tasten. Het pakket omvat 
een presentatiekubus van 1x1 m met 1 persoon 
bemanning (inclusief catering), een editorial in 
de officiële beurscatalogus en op de officiële 
beurswebsite (Rotterdam.MaterialDistrict.nl).

Presentatiekubus 1x1 m inclusief logo, egale standverlichting, 1 
persoon standbemanning, catering voor 1 pers., ½ pagina editorial 
in de officiële beurscatalogus en op de officiële beurswebsite 

Rotterdam.MaterialDistrict.nl.

Prijzen vanaf € 2.350,-

CUBICAL 1/4

Een CUBICAL 1/4 is het meest gekozen standtype 
en biedt de mogelijkheid jullie materialen op een 
grotere schaal te presenteren. Het pakket omvat een 
zwartstalen pergolaconstructie inclusief jullie logo, 
3x3 m vloeroppervlak en 3x3 m wandoppervlak,  
2 personen standbemanning (inclusief catering), 
een editorial in de officiële beurscatalogus en op de 
officiële beurswebsite (Rotterdam.MaterialDistrict.nl).

Zwartstalen pergolastandconstructie 3x3 m inclusief logobord, 

lichtgrijs tapijt, verticale wandruimte 3x3 m (hxb), egale 

standverlichting, 2 pers. standbemanning, catering voor 2 pers., 

½ pagina editorial in de officiële beurscatalogus, editorial op 

Rotterdam.MaterialDistrict.nl.

Prijzen vanaf € 4.700,-

MATERIALDISTRICT ROTTERDAM
PAKKETTEN

Het professionele team van MaterialDistrict is nauw 
betrokken bij elke exposant. We gaan ervoor dit jullie 
beste eventervaring ooit te maken. Wij verzorgen vrijwel 
alles voor jullie; de basisstandconstructie inclusief jullie 
logo, cross-mediale promotie van jullie noviteit(en) 
voor, tijdens en na het event en de catering voor jullie 
standbemanning. Om het aantal bezoekers bij jullie stand 
te maximaliseren, staan onze ontwerpers kosteloos tot 
jullie beschikking voor het ontwerpen van een succesvol 
stand-concept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de aantrekkingskracht van jullie materialen.

MaterialDistrict maakt het jullie gemakkelijk: geen dure 
maatwerkstandbouw maar een high-end omgeving met 
de bekende witte MaterialDistrict kubussen en zwartstalen 
pergolaconstructies waar jullie materialen alle aandacht 
trekken van het publiek. Samen met jullie zorgen we voor 
maximaal resultaat. Desgewenst kunnen jullie lezingen 
organiseren in het officiële theater, zakenrelaties ontvangen 
in de VIP-lounge of activiteiten organiseren in jullie eigen 
stand (in overleg). Er zijn ook veel mogelijkheden om jullie 
innovaties voor, tijdens en na het evenement te promoten.

Upgrade naar een 1x2 m presentatiekubus en 2 personen 
standbemanning (inclusief catering) voor € 1.000,- extra.



CUBICAL 1/2 

Een CUBICAL 1/2 zorgt voor optimale zichtbaarheid 
binnen jullie doelgroep. Het pakket omvat een 
zwartstalen pergolaconstructie inclusief jullie logo, 
3x6 m vloeroppervlak en 3x6 m wandoppervlak, 4 
personen standbemanning (inclusief catering), een 
1/1 pagina editorial in de officiële beurscatalogus en 
editorial op de officiële beurswebsite 
(Rotterdam.MaterialDistrict.nl).

Zwartstalen pergolastandconstructie 3x6 m inclusief logobord, 

lichtgrijs tapijt, verticale wandruimte 3x6 m (hxb), egale 

standverlichting, 4 pers. standbemanning, catering voor 4 pers., 

optioneel toegang tot de VIP-lounge, 1/1 pagina editorial in de 

officiële beurscatalogus, editorial op Rotterdam.MaterialDistrict.nl.

Prijzen vanaf € 9.400,-

CUBICAL 1/1 

Een CUBICAL 1/1 brengt jullie op alle mogelijke 
manieren in contact met jullie doelgroep. Het 
pakket omvat een zwartstalen pergolaconstructie 
inclusief jullie logo, 6x6 m vloeroppervlak en 3x12 
m wandoppervlak, 8 personen standbemanning 
(inclusief catering), toegang tot de VIP-lounge, 2/1 
pagina editorial in de officiële beurscatalogus en 
editorial op de officiële beurswebsite 
(Rotterdam.MaterialDistrict.nl).

Zwartstalen pergolastandconstructie 6x6 m inclusief logobord, 

lichtgrijs tapijt, verticale wandruimte 3x12 m (hxb), egale 

standverlichting, 8 pers. standbemanning, catering voor 8 pers., 

locatie direct naast de exclusieve VIP-lounge, 2/1 pagina editorial in 

de officiële beurscatalogus, editorial op Rotterdam.MaterialDistrict.nl.

Prijzen vanaf € 18.800,-

“WE ZIJN NAUW BETROKKEN 
BIJ ELKE EXPOSANT”





BEZOEKERSPROFIEL 2019
KOM IN CONTACT MET JULLIE DOELGROEP
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Adviseur

Medebeslisser

Niet betrokken

Eindbeslisser

Ja, waarschijnlijk wel

32% Ja, zeker wel

41%

Misschien
6%

Nee,
waarschijnlijk niet

20%2%

Nee, zeker niet

BESLISSINGSBEVOEGDHEID

HERHAALBEZOEK 2020

SECTOREN

BEOORDELING BEZOEKERS*

8,2

Prachtig opgezet, 
mooie presenta-
ties en alles to the 
point

Mijn verwachtin-
gen overtroffen: ik 
raad deze beurs 
zeker aan!

Verrassende inno-
vatieve materialen, 
voelde als een warm 
bad!

Zeer mooi evenement 
waar ik ieder jaar naar 
uitkijk

Overzichtelijk 
en waardevolle 
exposanten

61%01 Ontwerp & Engineering

16%02 Verkoop

14%03 Marketing & Business development

21%04 R&D Productontwikkeling

17%05 Management & Directie

WERKZAAM OP AFDELING HOOFDACTIVITEIT ORGANISATIE COLLEGA OF VRIEND AANBEVELEN

61%01 Ontwerp & Engineering

19%02 Bouw & Industrie

18%03 Retail & Handel

14%04 Development

24%05 Productie

40%01 Zeer zeker

42%02 Waarschijnlijk

14%03 Misschien

3%04 Waarschijnlijk niet

1%05 Zeker niet

Bezoeker is werkzaam op de volgende afdeling

beoordeelt met een 8 of hoger89% 

Hoofdactiviteit organisatie waar bezoeker werkzaam is Zou je een collega of vriend aanbevelen te gaan?

*Deze rapportage is voortgekomen uit gegevens van: bezoekersregistratie en bezoekersenquete (967 respondenten, 5% hoogste en 5% laagste beoordelingen zijn buiten beschouwing gelaten)

Gemiddelde beoordeling door bezoekers

Bezoeker is werkzaam in sector

BEOORDELING EXPOSANTEN*

8,5 beoordeelt met een 8 of hoger89% 

Gemiddelde beoordeling door exposanten

Vrouw Man51% 49%

VERDELING MAN / VROUW

AANTAL BEZOEKERS

7501
60% Belangrijk

26%Niet heel
erg belangrijk

14%

Heel belangrijk 

1%

Onbelangrijk 

MATE VAN BELANGRIJKHEID
Hoe belangrijk is een bezoek voor jezelf en/of je bedrijf?



MATERIALDISTRICT ROTTERDAM
MAXIMALISEER JULLIE IMPACT MET DEZE HANDIGE EXTRA’S

PLUSPAKKET

Als je je standbemanning op alle mogelijke manieren 
wilt ondersteunen, beantwoordt het pluspakket aan 
al je wensen. Het pakket omvat een handige set aan 
‘tools’ voor je standbemanning en helpt met het 
registreren van bezoekers en potentiële klanten. 

Licentie voor een leadscanner-app, ongelimiteerd WiFi-internet, 

elektriciteitspunt 220V, parkeerplaats bij Ahoy, kluisje voor opslag 

van persoonlijke bezittingen, exposantendiner op de avondopening.

Prijzen vanaf € 410,-

WEBSPECIAL  

Als je doel is jullie merk en materialen op 
multimediale wijze onder de aandacht te brengen 
van jullie doelgroep, is deelname aan de webspecial 
een goede keuze. Met dit pakket wordt jullie 
innovatie gepromoot op onze website en bij de 
68.000 abonnees van onze wekelijkse nieuwsbrief.

Met de webspecial komen jullie merk en materialen extra onder de 

aandacht bij alle bezoekers van de beurs, maar ook bij professionals 

die niet op de beurs aanwezig konden zijn. Jullie materiaal wordt 

gepromoot op de website en bij 68.000 nieuwsbriefabonnees, 

waardoor je in combinatie met je beursdeelname een cross-

mediale doelgroepbenadering bereikt. Exclusief voor partners van 

MaterialDistrict Rotterdam.

Prijzen vanaf € 535,-

Om het maximale uit jullie eventdeelname te halen, 
hebben we handige extra pakketten samengesteld. 
Ieder pakket is erop gericht jullie deelname zo 
plezierig mogelijk te maken en de effectiviteit 
van jullie stand(bemanning) op MaterialDistrict 
Rotterdam 2020 te optimaliseren.

Bekijk de extra pakketten!



ADVERTENTIE BEURSCATALOGUS

Om de zichtbaarheid van jullie merk en materialen 
tijdens én na de beurs te vergroten, is een 
advertentie in de officiële beurscatalogus het juiste 
middel. Deze dient als gids tijdens de beurs, maar is 
ook na afloop van het evenement als naslagwerk en 
inspiratiebron op de koffietafels van vooraanstaande 
(design)bureaus en voorschrijvers te vinden.

Jullie merk en materiaal gepromoot in een collector’s item, de 
officiële beurscatalogus wordt in een oplage van 5.000 stuks 
verspreid, op de koffietafel van jullie doelgroep, blijf onder de 
aandacht bij potentiële klanten, exclusief voor exposanten van 
MaterialDistrict Rotterdam.

Prijzen vanaf € 535,-

SPONSORPAKKETTEN

Als MaterialDistrict Rotterdam Sponsor brengen 
wij jullie merk krachtig onder de aandacht van 
jullie doelgroep. Hiermee garanderen wij maximale 
zichtbaarheid bij de bezoekers van de beurs en 
zorgen wij ervoor dat jullie alle tools in handen 
hebben om beslissers te beïnvloeden.

 
Het sponsorpakket (gelimiteerd tot 10 exposanten) omvat een 
banner op MaterialDistrict.com, logo in de MaterialDistrict.com-
nieuwsbrief, 1/1 pagina advertentie in de officiële beurscatalogus 
en een lezing: een tijdslot van 20 minuten voor jullie spreker in het 
theater.

Prijzen vanaf € 3.595,-

“WE HEBBEN DEZE EXTRA 
PAKKETTEN ONTWIKKELD OM 

JULLIE BEURSERVARING TE 
MAXIMALISEREN”



In deze wereld waarin we leven, werken en spelen is bijna alles om ons 
heen ontworpen, gemaakt en geproduceerd van materialen. Materialen 
die voorgeschreven zijn door R&D- en designprofessionals om in onze 
behoeften te voorzien, ons leven te verbeteren en de tand des tijds te 
doorstaan. Per definitie is materiaalinnovatie de belangrijkste drijfveer 
voor technologische, economische, esthetische en milieu-gerelateerde 
ontwikkelingen – met 70% van alle innovaties die voortkomen uit 
nieuwe materialen.*

*Bron: http://www.madec.polimi.it/tag.material-innovation/

“MATCHMAKING 
  MATERIAALVRAAG &     
  MATERIAALAANBOD”

Materiaalfabrikanten R&D- en designprofessionals



Als ’s werelds meest toonaangevende platform op het gebied van innovatieve materialen, 
maakt MaterialDistrict wereldwijde innovatie mogelijk door het match-maken van 
materiaalvraag met materiaalaanbod. MaterialDistrict is het leidende internationale 
platform op het gebied van materiaalinnovatie voor ruimtelijke vormgeving, gericht op 
ontmoeten, inspireren en co-creëren. MaterialDistrict stimuleert gezamenlijke innovatie op 
weg naar mooiere, duurzamere en hoogwaardig ontworpen ruimtelijke omgeving. Met zes 
segmenten – ‘Interieur’, ‘Architectuur’, ‘Tuin & Landschap’, ‘Leisure’, ‘Meubel & Interieurbouw’ 
en ‘Tentoonstelling, Stage & Decor’ – zorgen wij ervoor dat jullie materiaaloplossing aansluit 
bij de behoeften van ons wereldwijde netwerk van R&D- en designprofessionals in het 
ruimtelijke domein.

Al meer dan 20 jaar helpt MaterialDistrict (voorheen Materia) haar partners bij het vergroten 
van hun naamsbekendheid, het succesvol introduceren van nieuwe materialen en het 
versterken van hun marktpositie. De 150.000+ professionals uit ons netwerk zijn jullie nieuwe 
publiek; dagelijks via MaterialDistrict.com, jaarlijks op MaterialDistrict Rotterdam en periodiek 
gedurende het jaar door bij MaterialDistrict Pop-Up evenementen.

Met gemiddeld 350.000 page views 

per maand, 115.000 geregistreerde 

leden, 68.000 nieuwsbriefabonnees 

en 27.500 social mediavolgers, 

is MaterialDistrict.com ’s werelds 

belangrijkste website op het 

gebied van innovatieve materialen. 

Ieder websitebezoek duurt 

gemiddeld 6 minuten en omvat 

6 pagina’s. Dit onderstreept de 

waarde van MaterialDistrict als 

materiaalinspiratiebron: bezoekers 

zoeken nieuwe materiaaloplossingen, 

wat hen tot jullie potentiële nieuwe 

klanten maakt.

MaterialDistrict.com

MaterialDistrict Rotterdam 

(voorheen Material Xperience) 

is de enige jaarlijkse beurs in 

Nederland die materiaalfabrikanten 

en voorschrijvers uit alle sectoren 

van de ruimtelijke vormgeving bij 

elkaar brengt. Als exposant is een 

geweldige ervaring en contact met 

een gevarieerd en relevant publiek 

gegarandeerd (7.501 bezoekers in 

2019).

Rotterdam.MaterialDistrict.com

MaterialDistrict Pop-Up (voorheen 

Material Xperience On Tour) is 

gebaseerd op de succesvolle formule 

van MaterialDistrict Rotterdam. 

Het pop-uppaviljoen bestaat uit 

een onafhankelijke, hoogwaardige 

materiaaltentoonstelling met 

innovaties van geselecteerde 

merken. Als 1 van de 12 partners 

kunnen jullie direct profiteren van 

de belangstelling van bezoekers 

van bekende evenementen, 

zoals METSTRADE en het World 

Architecture Festival.

OVER MATERIALDISTRICT
MATERIAALVRAAG MET MATERIAALAANBOD VERBINDEN



MATERIALDISTRICT ROTTERDAM - MEER WETEN?
Ontdek wat MaterialDistrict voor jou kan betekenen. 
Neem contact op met één van onze adviseurs: +31(0) 20 713 0613

ROTTERDAM.MATERIALDISTRICT.NL 
Volg ons op: Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn

“ WIJ GAAN ERVOOR 
DIT JULLIE 

  BESTE EVENT OOIT
  TE MAKEN.”


