Het wegvervoer van
vandaag en morgen

Waarom de MobiliteitsRAI?

Als belangrijke speler in de wereld van het
wegtransport kunt u op dinsdag 24 en woensdag
25 september 2019 niet ontbreken op de MobiliteitsRAI
in RAI Amsterdam. Het tweedaagse congresprogramma
staat in het teken van vraagstukken op het gebied van
mobiliteit en ruim 120 bedrijven zijn aanwezig om de
zakelijke markt te informeren en inspireren. Een ‘must
attend’ event in een volledig nieuwe, zakelijke opzet.
Bekijkt u de mogelijkheden om in dit unieke,
tweejaarlijkse event te participeren!

Het mobiliteitslandschap ontwikkelt zich in een razend
tempo. Voor ondernemers en overheden geldt dat
zij elkaar steeds meer nodig hebben om realistische
doelstellingen te kunnen maken en halen.
De goede olie (of wellicht: stroom) in de combinatie
overheid – verlader – vervoerder – leverancier wordt
steeds belangrijker.
Daarnaast zien we ontwikkelingen waar bedrijven op
korte en middellange termijn mee te maken hebben.
Blockchain, autonoom rijden, big data, regelgeving,

veiligheid, supply chain management, duurzaamheid,
smart mobility, LZV, cargo bikes, private lease…
om enkele te noemen.
In een uitgebreid congresprogramma met plenaire
lezingen, break out sessies en workshops worden
ondernemers bijgepraat, terwijl op de expo zakendoen
en netwerken centraal staat.
Ondernemers in gesprek met elkaar en met de politiek;
dat is waar MobiliteitsRAI voor staat en waar u als
partner aan bij kunt dragen en de vruchten plukken!
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Congres
Twee dagen inspiratie met presentaties, paneldiscussies, workshops en break-out sessies.
Samen met branche organisaties, adviesbureaus, overheidsinstanties en merken uit de
sector wordt een programma gemaakt met onderwerpen die van belang zijn voor
professionals werkzaam in verschillende vakgebieden. Overlappende thema’s zijn Smart
mobility, Veiligheid en Duurzaamheid. Ook u kunt in het congresprogramma participeren.
In plenaire presentaties komen branche en ondernemers organisaties, (lokale)

overheden, beleidsbepalers en experts aan het woord, terwijl merken in individuele
presentaties hun toekomstvisie op transportoplossingen geven. Workshops geven de
mogelijkheid om met kleinere groepen individuele vragen te behandelen en break out
sessie behandelen kort succesvolle cases uit de markt. Twee dagen vol met mobiliteit,
waarin u als leverancier ook de mogelijkheid heeft om het podium te betreden en een
eigen presentatie te geven.
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Captains Dinner
Ook het Captains Dinner staat op het programma.Na
een succesvolle editie vorig jaar waarbij CO2 reductie en
verduurzaming van de vervoersketen centraal stond,
wordt op 24 september 2019 het diner in Strand Zuid
georganiseerd. Beleidsmakers, vervoerders, verladers,
fabrikanten en fleet owners bespreken onder het genot
van een hapje en drankje de actuele ontwikkelingen.
Als participant aan MobiliteitsRAI kunt u een stoel of
tafel reserveren en/of als sponsor een rol spelen.
Op pag 6/7 vindt u de mogelijkheden. Inschrijven en
reserveren kan op www.mobiliteitsrai.nl

Innovation Awards
Innovatie is bepalend voor de toekomst en in de
logistieke sector zorgen zowel fysieke als digitale
innovaties voor een veranderend landschap.
Om innovatie te stimuleren en te honoreren zullen
tijdens MobiliteitsRAI 2019 Innovation Awards
uitgereikt worden.
De bekendste tot op heden is de RAI CarrosserieNL
Innovation Award powered by ING Lease (in het kort
Innovation Award), een prijs voor innovaties in
wegtransport en geïnitieerd door RAI Vereniging.
Bij deze prijs beoordeelt een vakjury de innovaties op
de onderwerpen innovativiteit, originaliteit, efficiency,
duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid, ergonomie
en milieu.
In voorjaar 2019 zal meer informatie over de Innovation
Awards bekend worden gemaakt.

Expo
Meer dan 120 toonaangevende bedrijven
tonen de allernieuwste producten en
diensten op mobiliteitsgebied in een
volledig nieuwe, overzichtelijke formule.
Van tweewieler tot trailer en van app tot
voertuigvolgsysteem, alles waar de
professional in de sector meer over wil
weten, is aanwezig.
Samen met u laten we logistiek Nederland
zien wat de vervoersoplossingen zijn van
vandaag en morgen. Uw participatie aan
het expo deel van de MobiliteitsRAI is plug
& play; alle benodigdheden voor succesvol
netwerken zijn inclusief: Een luxe houtbouw
stand, voorzien van een grote visual,
berging en meubilair. Ook parkeerkaarten
voor u en uw relaties, een gevulde koelkast
met drank, Lavazza koffie apparaat en lunch
voor uw collega’s en u wordt gezorgd.
Daarnaast is het goed om te weten dat de
units allemaal back to back staan. U heeft
dus altijd een kopstand. We bieden u
verschillende particpatiemogelijkheden:
Als start-up, beginnend bedrijf in de
sector, kunt u zich presenteren op het
Start-up plein midden in de hal.
Wilt u zich duidelijker profileren en meer
ruimte om te netwerken en uw klanten
voorzien van een drankje, dan kunt u
kiezen voor het bronzen partnerschap.
Het zilveren en gouden partnerschap
bieden u naast een grotere hospitality
unit ook de gelegenheid om een
presentatie van maximaal 30 minuten te
geven in het congresprogramma.
Als platinum partner opteert u voor een
grotere rol in het congresprogramma.

Hal 12

Bent u fabrikant of importeur van een
trailermerk, zware – of lichte
bedrijfswagen, dan kunt u 1 voertuig laten

zien op een promo point. Deze zijn er in
drie verschillende afmetingen en worden
op verzoek direct aan de hospitality unit

gekoppeld. Let op! Het aantal Promopoints is beperkt en er geldt: first come,
first serve.

48m2

1. Partner mogelijkheden
Logovermelding op website en in programmaboekje
Digitale uitnodigingslink
Matchmaking tool vooraf, tijdens & na de beurs
Parkeerabonnementen
Gebruik cq. spreektijd in zaal (max. 100 personen)
Parkeerkaarten relaties
Naamgever event: Powered by <bedrijfsnaam> in alle communicatie, incl. logo event
Hospitality unit:
Houtbouw wanden (2,5m hoog) incl. berging
Afmetingen breedte x diepte (m2)
Meubilair
Visual breedte x hoogte (m)
LED scherm
Balie met branding
Stroomaansluiting continue (koelkast)
Stroomaansluiting dagstroom (verlichting)
Berging (m)
Koelkast met fris/bier/wijn (voor normaal gebruik)
Koffie apparaat Lavazza
Lunch standbemanning

24m2

PRIJS RAI V. lid (incl Inschrijfgeld) t/m 1 okt 2018
PRIJS (incl Inschrijfgeld) t/m 1 okt 2018
PRIJS RAI V. lid (incl Inschrijfgeld)
PRIJS (incl Inschrijfgeld)
2. Additionele mogelijkheden (Partnership verplicht)
A. Promopoints (binnen)1
Promopoint A: 15x3
Promopoint B: 8x3
Promopoint C: 5x3
B. Industry dinner
Tafel (8 personen) per stuk
Stoel per stuk
Sponsor diner (max 4 partijen)
Sponsor gang (4 partijen)
Sponsor Wijn (1 partij)

12m2

C. Zaal gebruik
30 minuten (incl opname in programmering)
2 uur (incl. koffie/thee 100 pax en opname in programmering)
2 uur (incl. ontbijt of lunch 100 pax en opname in programmering)
D. Media solutions
Diverse mogelijkheden zie pagina 7 en mobiliteitsrai.nl

* start up bedrijven: niet langer dan 2 jaar voor evenement ingeschreven in KvK
1
voorwaarden Promopoint:
- max 1 promopoint per deelnemer
- promopoint is incl antraciete tapijttegels
- niet mogelijk voor start ups
- alleen bestemd voor voertuigen gefrabiceerd/geleverd door betreffende bedrijf
- standbouw op promopoint is niet toegestaan
- bij het voertuig mag 1 roll up banner / informatiezuil / ipad geplaatst worden
- voorkeur locatie promopoint kan niet gegarandeerd worden
2

Grotere hospitality unit mogelijk tegen meerprijs

Elite Partner (1 partij)
Y
Y
Y
4
2 uur
100
Y

Platina
Y
Y
Y
4
2 uur
100

Goud
Y
Y
Y
4
1x 30 min
50

Zilver
Y
Y
Y
3
1x 30 min
25

Brons
Y
Y
Y
2
N
10

Start-Up*
Y
Y
Y
1
start up pitch (10min)
0

Y
8x6 (48m2)
2x zit, 1x sta
4 x 3,5
optie
2x
Y
Y
4x1
Y
Y
12 personen

Y
4x3 (12m2)2
1 x sta
2 x 3,5
optie
1x
Y
Y
2x1
Y
Y
4 personen

Y
8x6 (48m2)
2x zit, 1x sta
4 x 3,5
optie
2x
Y
Y
4x1
Y
Y
12 personen

Y
6x4 (24m2)
1x zit, 1x sta
3 x 3,5
optie
1x
Y
Y
3x1
Y
Y
8 personen

Y
4x3 (12m2)
1 x sta
2 x 3,5
optie
1x
Y
Y
2x1
Y
Y
4 personen

N
2x1 (2m2)
1x sta
roll up banner
optie
0
N
Y
N
N
N
N

€ 17.995,00

€ 11.995
€ 14.495
€ 13.495
€ 15.995

€ 7.995
€ 9.995
€ 9.495
€ 11.495

€ 4.995
€ 6.495
€ 5.995
€ 7.495

€ 995
€ 995
€ 1.095
€ 1.095

€ 2.100
€ 1.400
€ 800

€ 2.100
€ 1.400
€ 800

€ 2.100
€ 1.400
€ 800

N
€ 1.400
€ 800

N
N
N

Y

Y

Y

€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00

€ 1.600,00
€ 250,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00

€ 1.600,00
€ 250,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00

€ 1.600,00
€ 250,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00

€ 1.600,00
€ 250,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00

Y
€ 1.795,00
€ 2.395,00

Y
€ 1.795,00
€ 2.395,00

€ 1.495,00
€ 3.295,00
€ 3.895,00

€ 1.495,00
€ 3.295,00
€ 3.895,00

€ 40.000,00

Y
Y
voor € 5.000,- aan media solutions

Media solutions
Wilt u nog meer aandacht voor uw merk, of een
specifieke actie gericht op nieuwe klanten?
Op basis van uw wensen maken we een advies
op maat. kijk op de mobiliteitsrai.nl of neem
contact op.

RAI Amsterdam
Rikkert Graat
r.graat@rai.nl
06 30 48 16 32

RAI Vereniging
Henk Bos
h.bos@raivereniging.nl
06 53 31 10 05

