Promoot SXC uw producten al?
In de Xperienceruimte van Seaports Xperience Center in Farmsum staat een containerwand met 18
containers die fungeren als display (zie foto). In deze containers worden sectoraal en op kleur de
producten en diensten van bedrijven uit de Eemsdelta gepresenteerd aan de duizenden bezoekers
van SXC. Uw bedrijf ontbreekt daarin. Dat willen we graag veranderen.
Seaports Xperience Center (SXC) is een non-profit organisatie die werken, wonen en leven in de
Eemsdelta promoot. Dat doen we door bezoekers tijdens Xcursies, beroepenoriëntatiedagen en
gastlessen te informeren over onze regio: over de sociaal- economische ontwikkelingen,
opleidingen, banen en de activiteiten van de bedrijven in de havens en op het Chemiepark. Want in
de Eemsdelta worden veel mooie producten gemaakt. We willen dat iedereen dat weet!
Informeren doet SXC op velerlei manieren, zowel virtueel als in het echt. Daarvoor heeft SXC een
Xperienceruimte in het Eemsmondgebouw waar met verschillende opstellingen en games ook
ervaren kan worden hoe het is om een opleiding te volgen of te werken in onder andere de sectoren
maritiem, bouw & infra, chemie & procesindustrie, energie en transport & logistiek.
Eemsdelta productpresentatie
De containerwand in de Xperienceruimte is
de regionale productpresentatiewand van 6
meter lang en 4 meter hoog en heeft een
prominente plaats binnen SXC. Iedere
container herbergt een plaat (40 x 40 cm),
verlicht door twee led lichten. Voor deze plaat
met een afbeelding van producten ligt een
tekstvlak (23 x 8 cm) waarop informatie over
het product en de productielocatie kan
worden vermeld. De inhoud van de wand
wordt in een 12-maandencyclus gerouleerd,
zodat alle bedrijven in de regio de kans
krijgen hun producten en diensten te presenteren.
Aantrekkelijk aanbod
U kunt voor 350 euro (exclusief 19% btw) gedurende 12 maanden aaneengesloten uw producten en
diensten presenteren. U hoeft daarvoor alleen uw foto’s en bedrijfslogo digitaal aan te leveren bij
SXC. Wij zorgen voor de vormgeving en displaying in de containerwand op de juiste plek. Uiteraard
nodigen wij u daarna uit om uw productpresentatie te komen bekijken! U kunt daar trouwens ook
meteen een bedrijfsuitje aan vastknopen, want in de Xperienceruimte kan jong en oud zich prima
vermaken.
Hebt u interesse? Neem dan voor 1 april 2011 contact op met Filips Jager bij SXC: 0596 – 633 870.
Mailen kan ook: f.jager@seaportsxperiencecenter.nl. Hij inventariseert binnen enkele weken
telefonisch uw interesse.

