
SOCIAL MEDIA KIT
FOR PARTNERS

Wilt u een ander formaat, zijn er aanpassingen aan uw partnerbanner nodig, of heeft u andere vragen en/of opmerkingen. 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met: zoey.hendrickx@promedia.nl

1.

2.

3.

Samen met u, als partner van Multimodaal 
Transport Expo 2023, willen we het evenement 
naar een hoger level tillen. 

Dit doen we mede door een groot bereik op de 
sociale kanalen te creëren. Hier kunt u bij helpen! 

Deel de Multimodaal Transport Expo met uw 
netwerk. Om dit makkelijker te maken, hebben we 
een social media kit klaargezet. In de 
begeleidende mail vindt u het partnerbanner 
pakket, deze kunt u als volgt delen op uw favourite 
kanalen:

Tag ons op LinkedIn: 
@Multimodaal Transport Expo 2023

Gebruik de #Multimodaal2023 in 
uw bericht

Deel de link naar de website: 
https://www.multimodaal.nl

[Uw bedrijf] is partner van @Multimodaal Transport Expo 2023 op 16 maart 2023, in Breepark 
Breda. We nodigen u uit om mee te doen! Registreer via: https://www.multimodaal.nl 
#Multimodaal2023 

Je kunt [uw bedrijf] vinden op @Multimodaal Transport Expo 2023, aanstaande 16 maart in 
Breepark Breda! Doe mee, je kunt je hier gratis inschrijven: https://www.multimodaal.nl 
#Multimodaal2023

A.

B.

VOORBEELD IDEEËN VOOR UW SOCIAL MEDIA POSTS



SOCIAL MEDIA KIT
FOR PARTNERS

VOORBEELD NIEUWSBRIEF/MAILING/TEKST WEBSITE

[uw bedrijf] is exposant op de volgende editie van Multimodaal 
Transport Expo 2023, dat plaatsvindt op 16 maart 2023 in 
Breepark Breda. 
Op de gigantische beursvloer krijgen transport- en logistieke
bedrijven uit de Nederlandse en Vlaamse markt de kans om 
zichzelf te presenteren. Alle inhoudelijke sessies vinden plaats 
vanuit vier open zalen op de beursvloer zodat ontmoeten en 
kennis naadloos in elkaar overlopen. Kom ons bezoeken op 16 
maart en schrijf je gratis in via: 
https://www.multimodaal.nl/registreren/

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met: zoey.hendrickx@promedia.nl

Wij willen u alvast onwijs bedanken voor uw 
deelname als partner en uw bijdrage aan de 
promotie van dit evenement. Samen met u maken 
we er weer een mooie editie van aankomend jaar!

__________________


