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Wat leuk dat u voor Theater Amsterdam heeft gekozen als locatie voor uw evenement!  

Theater Amsterdam is een unieke evenementenlocatie met oneindig veel mogelijkheden voor effectieve eventbranding. 
Juist om het maximale uit uw evenement te halen heeft Theater Amsterdam in samenwerking met allesvoorpromotie
voor locaties! dit document opgesteld. Het biedt u een goed handvat voor niet alleen de uitstraling maar ook de kosten.
Een en ander is natuurlijk afhankelijk van welke ruimte die u heeft geboekt. Mocht u twijfelen of toch graag iets anders 
willen dan in dit document beschreven, neem dan aub contact met ons op. Voor algemene vragen kunt contact opnemen 
met uw contactpersoon bij Theater Amsterdam. Voor vragen of advies over producten in dit eventbranding document of 
als u hulp nodig heeft bij opmaak/DTP neemt u dan contact op via 088-77 666 00 of via verkoop@allesvoorpromotie.nl. 
Wij helpen u graag.

Theater Amsterdam is a unique event location with many possibilities for effective eventbranding. 
To help you reach the maximum return from your event Theater Amsterdam has co-created this document 
together with allesvoorpromotie voor locaties!. It offers you an easy tool to not only optimize your message or 
visibility of your logo, but also gives you the exact costs for what you see in the visualizations.

Should you have any questions regarding the offers in this document, please contact allesvoorpromotie voor locaties! 
at  088-77 666 00 or via email verkoop@allesvoorpromotie.nl. 

We’d be happy to assist you at any time.

Thanks for choosing Theater Amsterdam as your event location!
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Banner in frame (op parkeerplaats/facing parking lot)
Banner formaat / size: 4000x2500 mm. (BxH)

Abri posters (lichtbak/lightbox)
Poster formaat / size: 1185x1750 mm. (BxH)

1 set bestaat uit 4 identieke of niet-identieke posters 
1 set exists of 4 (non-) identical posters

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 295

All-in Prijs / All-in Price per set of 4 posters

60 min.

Montageduur / Installation time

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days 1 position: € 619 
2 positions: € 899

All-in Prijs* / All-in Price*

60 min.**

Montageduur / Installation time

*incl. banner, initiele montage en doekwissel na het evenement, benodigd materieel (steiger) / Incl. of banner, installation 
and re-installing original banner after the event, equipment (scaffolding)
**De wisseling van de banner(s) vereist om veiligheidsredenen 2 monteurs / For safety changing the banner requires 2 people
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Banderoles stickers

Banderoles stickers zijn stickerstroken die zeer in het oog springen 
vanaf het moment dat je het gebouw nadert tot aan het werkelijk 
betreden hiervan via een van de ingangen. Afhankelijk van uw 
wens kunnen ze helemaal rondom de glazen gevel geplakt worden. 
Het is echter al per raam mogelijk. Het is een zeer betaalbare en 
effectieve manier om de buitenkant van Theater Amsterdam van 
uw event branding te voorzien.

Banderoles stickers are strips on the windows which are great 
eyecatchers from the moment you come near the building up untill 
you enter any of the entrances. The strips can be applied from one 
end of the glass facade to the other. It is a highly affordable and cost 
effective way to apply event branding on the outside of the building.

Hoogte / Height: 300 / 450 / 600 mm. (BxH)
Banderoles stickers per raam / window

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days 

30 cm.
45 cm.
60 cm.

Sticker hoogte / Height:

€ 38,90
€ 54,45
€ 71,25

All-in Prijs per raam* / 
All-in Price per window*

10 min.
12 min.
15 min.

Montageduur /
Application time

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Banderoles sticker rondom hoofdentree /
surrounding main entrance

30 cm.
45 cm.
60 cm.

Sticker hoogte / Height:

€ 213,90
€ 299,50
€ 392,50

All-in Prijs per raam* / 
All-in Price per window*

60 min.
72 min.
90 min.

Montageduur /
Application time

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Klik beneden voor de opdeling van de gevel zodat u 
weet wat u dient op te geven aan uw account manager 
over welke ramen bedekt dienen te worden bij de 
uitvoering van uw opdracht.

Please click below to see the layout of the facade so 
you know which windows carry which ID. Don’t forget 
to refer to the window’s ID when ordering.

https://allesvoorpromotie.nl/theater-amsterdam-
window-numbering
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Raamstickers / Window stickers

Klik beneden voor de opdeling van de gevel zodat u weet wat u dient op 
te geven aan uw account manager over welke ramen bedekt dienen te 
worden bij de uitvoering van uw opdracht.

Please click below to see the layout of the facade so you know which 
windows carry which ID. Don’t forget to refer to the window’s ID when 
ordering.

https://allesvoorpromotie.nl/theater-amsterdam-window-numbering

Waarschuwing:

De gevel van Theater Amsterdam leent zich erg goed voor krachtige 
raambedekkende uitingen. Stickerfolie op ramen brengt echter altijd het 
risico met zich mee van thermische breuk. Dit komt doordat gekleurde 
folie sneller warmte opbouwt dan transparant (getint) glas. Wij bieden u 
raambestickering aan, echter houdt u er rekening mee dat risico van 
breuk als gevolg (of na gebruik) van raambedekkende folie bij u ligt, als 
huurder/gebruiker van het pand.

Warning:

Covering the windows of the Theater Amsterdam facade  with printed 
sticker vinyl is a beautiful way of expressing your event branding, and 
impressing the visitors. However please keep in mind that putting 
stickers on windows always creates the risk of thermal breakage. Sticker 
vinyl tends to warm up much faster than (tinted) glass. We offer you 
windows stickers of perfect quality, however in accordance with Theater 
Amsterdam the client, you, will always carry end responsability for 
window breakage due to or after usage of sticker vinyl.

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 440

All-in Prijs per raam* / All-in Price per window*

100 min.**

Montageduur / Installation time

*incl. sticker, montage, verwijdering en benodigd materieel (scaffolding) / incl. sticker, installation, removal and equipment 
(scaffolding)
**De montage van stickers op de 2e raampartij vanaf de grond vereist om veiligheidsredenen 2 monteurs / For safety 
applying the stickers on the 2nd row windows from the ground requires 2 people
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Receptiebalie / Reception desk

Koofbord richting garderobe / front sign to cloakroom

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 184

All-in Prijs voor 90 graden rond (max. 200 cm. breed)* / 
All-in Price for desk covering of 90 degrees (max. 200 cm. wide)*

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 274

All-in Prijs voor 180 graden rond (max. 200 cm. breed)*/ 
All-in Price for desk covering of 180 degrees (max. 200 cm. wide)*

20-30 min.

Montageduur / Application time

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 274

All-in Prijs* / All-in Price*

30 min.

Montageduur / Installation time
* incl. montage, verwijdering en materieel / incl. of application, removal and equipment

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal
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Garderobe bordjes / Cloakroom row signs

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 100

All-in Prijs* / All-in Price*

15 min.

Montageduur / Installation time
* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Garderobe baliepanelen / Cloakroam desk signs

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days 1 balie / desk: € 254
Extra balie / desk: € 129

All-in Prijs* / All-in Price*

1 balie / desk: 20 min. 
Extra balie / desk: 15 min.

Montageduur / Installation time
* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal



All-in Prijs per zijde (links of rechts) /
All-in Price per side (left or right) ** incl. Montage en verwijdering / incl. of installation and removal

Barborden / bar panels
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Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 264

All-in Prijs dunne kolommen*/
All-in Price thin columns*

60 min.

Montageduur / Installation time
* 8 pilaren, inclusief montage en verwijdering / 12 columns, inclusive of application and removal

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 469

All-in Prijs dikke kolommen* /
All-in Price thick columns*

90 min.

Montageduur / Installation time
* 12 pilaren, inclusief montage en verwijdering / 12 columns, inclusive of application and removal

Kolomstickers / Column stickers

Kolomstickers zijn het meest effectief op een hoogte van 50 cm., gepositioneerd op de zichthoogte van een gemiddeld persoon 
(170-180 cm.). De onderstaande prijzen zijn dan ook gebaseerd op dit formaat. Afwijkende formaten op aanvraag.

Column stickers are most effective when posioned at the height of an average person (170-180 cm.), on a sticker height of 50 cm..
The prices below are therefor based on this size. For other sizes, please contact us.

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 159

All-in Prijs per zijde (links of rechts)*/
All-in Price per side (left or right)*

30 min.

Montageduur / Installation time
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Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 229

All-in Prijs voor bestickering van alle deurtjes* /
All-in Price for signage on all little doors*

90 min.

Montageduur / Application time

FEBO wand in Amsterdamse huisjes /
Foodwall inside of Amsterdam houses

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 344

All-in Prijs voor de complete bar restyling zoals op de
visual* / All-in price for the complete bar restyling*

60 min.

Montageduur / Application time

Verplaatsbare bar / Flexible bar

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal
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Tafel vlakken / Table squares

Statafelborden / table boards

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 320 (€ 32 per extra zijde / side)

All-in Prijs voor borden op 10 zijdes* / All-in price
for signage on 10 sides*

80 min. (+8 min. per extra
zijde/side)

Montageduur / Application time

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 180 (+ € 18 per extra tafel
vlak / table square)

All-in Prijs voor 10x bestickering van de middelste
vierkantjes* / All-in Price for signage on all
table centre squares*

60 min. (+6 min. per extra tafel
vlak / table square)

Montageduur / Installation time
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Bestickering voorloop trap / Sticker before stepping up the stairs

Per m2: 15 min.

Montageduur / Application time
* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 74

All-in Prijs per m2 voor voorloop van de trap* /
All-in Price per m2 for sticker in front of the stairs*

Traptrede bestickering / Stairs stickers

Per traptrede / step front: 7,5 min.

Montageduur / Installation time
* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 41

All-in Prijs per traptrede* / All-in Price per step front*
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Balustrade bestickering bovenaan de trap /
Balustrade stickers up the stairs

30 min.

Montageduur / Application time
* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Trapbalustrade bestickering / Stairs balustrade signage

Per zijde / side: 120 min.

Montageduur /Application time
* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Levertijd /
Delivery time

8 werkdagen /
working
days voor volledige bedekte ramen

for fully covered windows

voor 50% bedekte ramen
for 50% covered windows

All-in Prijs per zijde* /All-in  Price per side*

€ 299

€ 429

Levertijd /
Delivery time

8 werkdagen /
working
days 

All-in Prijs per zijde* /All-in  Price per side*

€ 159
voor volledige bedekte ramen
for fully covered windows

voor 50% bedekte ramen
for 50% covered windows

€ 199
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20 cm.
30 cm.
40 cm.

Sticker hoogte / Height:

€ 20,50
€ 28,00
€ 35,00

All-in Prijs per raam* / 
All-in Price per window*

5 min.
6 min. 
7,5 min.

Montageduur /
Installation time

Balustradebestickering restaurant/
Balustrade stickers restaurant

U kunt kiezen voor een volledige strook van links naar 
rechts, maar ook voor stickers die onderbroken zijn (zoals 
labelstickers). Er zijn in totaal 48 balustrade ramen 
rondom de restaurantverdieping, exclusief de ramen die 
bij de trap horen (zoals eerder in dit document beschreven).

You can choose to cover the windows with one continuous 
strip, but also label stickers and smaller strips are an 
option. There are 48 balustrade windows surrounding the 
restaurant area, excluding the windows that are connected 
to the stairs area as already offered 

* incl. montage en verwijdering / incl. application and removal

8 werkdagen / working days 

Levertijd / Delivery time
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Barbord restaurant / bar sign restaurant

30 min.

Montageduur / Installation time
* incl. montage en verwijdering / incl. installation and removal

Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days € 199

All-in Prijs* / All-in Price*
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1e set deuren naar Theaterzaal  /
1st set of doors towards Theater

Vanaf de begane grond zijn er 2 manieren om bij het Theater te komen, 
t.w. linksom en rechtsom. De deuren naar het Theater lenen zich perfect 
om de spanning op te bouwen.

From the ground floor there are 2 ways to get to the Theater:  left of the 
elevators and right of the cloakroom. Signage on the first set of doors can 
help you build up the excitement for what is about to come.

2e deuren naar Theaterzaal  /
2nd set of doors towards Theater

Vanaf de begane grond zijn er 2 manieren om bij het Theater te komen, 
t.w. linksom en rechtsom. De deuren naar het Theater lenen zich perfect 
om de spanning op te bouwen.

From the ground floor there are 2 ways to get to the Theater: left of the 
elevators and right of the cloakroom. Signage on the first set of doors can 
help you build up the excitement for what is about to come.

Levertijd / Delivery time

5 werkdagen / working days € 419

All-in Prijs* / All-in Price*

90 min.

Montageduur / Application time
* incl. montage en verwijdering voor 1 set deuren / incl. of application and removal for 1 set of doors

Levertijd / Delivery time

5 werkdagen / working days € 319

All-in Prijs* / All-in Price*

80 min.

Montageduur / Installation time
* incl. montage en verwijdering voor 1 set deuren / incl. application and removal for 1 set of doors
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Eerste muur van de rode hal in de richting van het Theater / 
First wall in the red hallway in the direction of the Theater

De 1e muur als je in de rode hal binnenkomt is een van de laatste 
mogelijkheden om extra indruk te maken op de gasten. Aan beide 
toegangen naar het theater bevindt zich deze muur.
 
The first wall you face when entering the red hallway is one of the last 
possibilities to make a good impression on your guests. You can use this 
opportunity on both sides of the building.

Levertijd / Delivery time

5 werkdagen / working days € 350

All-in Prijs* / All-in Price*

60 min.

Montageduur / Installation time

* incl. frame huur voor 1-3 dagen, de banner, montage en demontage / incl. framerent for 1-3 days,
banner, installation and de-installation

Muur bij binnenkomst theater (achter de tribune) / Wall 
at entrance of the theater area (under seating area)

Als je de theaterzaal binnenkomt, is dit de laatste mogelijkheid om op 
groot formaat geprinte items te communiceren. Het alupics® visual 
frame dat hier geplaatst kan worden is 300 cm.hoog en 400 cm. breed.

When you enter the theater area this is the last possiblity to reach your 
audience through large format printed event branding. The alupics® 
visual frame we can set up for you is 300 cm. high and 400 cm. wide.

Levertijd / Delivery time

5 werkdagen / working days € 529

All-in Prijs* / All-in Price*

120 min.

Montageduur / Installation time

* incl. frame huur voor 1-3 dagen, de banner, montage en demontage / incl. framerent for 1-3 days,
banner, installation and de-installation
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Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days 

12x12 cm.
15x15 cm.

Formaat:

€ 1,25
€ 1,59

All-in Prijs per stuk vanaf 100 ex. /
All-in Price per piece as of 100 pcs.

Algemene items: herbruikbare custom made onderzetters / 
General items: re-usable custom made coasters

U kunt uw tafels natuurlijk ook gebruiken om onderzetters neer te leggen die uw 
gasten thuis kunnen hergebruiken. Denk aan mooie foto’s en speciale vormen. Onze 
onderzetters zijn van 2 mm. dik foam en zijn in vele vormen te maken. In dit 
document zijn 2 formaten aangeboden. Als u meer mogelijkheden wilt bespreken, 
neem dan contact met ons op.

You can, of course, put some special coasters on the tables, made in your own size, 
shape and design. Our 2 mm. thick foam coasters can make your message one that 
lasts. Make a special design, and your guests will probably take them home. In this 
document we offer you 2 sizes, however if you would like to know more about the 
possiblities, please contact us.



5 min.

Montageduur / Installation time
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Levertijd / Delivery time

8 werkdagen / working days 

22x32 cm.

Formaat:

€ 9,50

All-in Prijs per stuk vanaf 25 ex. /
All-in Price per piece as of 25 pcs.

Algemene middelen: Tafelbordjes /
General items: Table signs

Of het nu gaat om de opvallende presentatie van het menu van de dag, of 
het dagprogramma, deze bordjes op de tafels doen hun werk meer dan 
goed. Dubbelzijdig verschillend, in vorm gesneden, het is allemaal 
mogelijk. We verzorgen tevens de kaarthouders (huur).

Whether you wan’t to present your daily menu, or the day progamm, using 
these table signs will do the trick. Printed on 2 sides, dye cut to any shape, 
we can make it happen. We also take care of the holders (rent).



Included in the Men’s room are:

- Entreedeurbord / Entrance door sign
- Stickers op elke toiletdeur / Doorstickers on all toilet doors
- Stickers aan de bovenzijde van alle scheidingswanden  
 tussen de urinoirs / Stickers on seperation walls between  
 the urinoirs
- Stickers boven elke urinoir op de muur / Prints on the wall  
 above the urinoirs
- Stickers op de spiegels die hoogstwaarschijnlijk niet   
 gebruikt zullen worden / Stickers on the mirrors that most  
 probably won’t be used.

Toilet branding

Als u zelfs de toiletten wilt betrekken bij uw event branding 
hebben we een speciale prijs hiervoor. We hebben een 
aparte pakketprijs voor zowel het herentoilet, als voor het 
damestoilet.

If you wish to include the toilet areas to complete your 
event branding we have created seperate prices for the 
Ladies room and the Men’s room.
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Men’s Room
Ladies Room

Ruimte / Area

€ 589 
€ 539

All-in Setprijs* /
All-in Set price*

120 min.
100 min.

Montageduur /
Installation time

* incl. montage en verwijdering / incl. of application and removal

Included in the Ladies room are:

- Entreedeurbord / Entrance door sign
- Stickers op elke toilet deur / Doorstickers on all toilet doors
- Stickers op de spiegels die hoogstwaarschijnlijk niet gebruikt zullen   
 worden / Stickers on the mirrors that most probably won’t be used.
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Standaard beeldcontrole (bij aangeleverd artwork)* ..... Gratis
Creatief ontwerp / DTP (per uur**) - 75 €
Montage (per uur** / tussen 07.00-20.00u) - 55 €
Toeslag avond/nacht (per uur**) - 10 €
Reiskosten per monteur voor opbouw - 75 €
Reiskosten per monteur voor afbouw - 150 €

Overige services (zoals koeriersdiensten) - op aanvraag

Inplankosten voor door ons uitgevoerde montage
Per monteur - 50 €

*Indien u geen gebruik maakt van de door ons verstrekte sjablonen/templates
kan het zijn dat we een klein bedrag voor bestandscontrole doorbelasten.
**Deze dienst wordt per kwartier/15 min. gefactureerd

Wat kunnen we voor u doen:

Standard artwork check (for received artwork)* ..... Free of charge
Creative design / DTP (per hour**) - 75 €
Application/Installation (per hour** /
between 07.00-20.00u) - 55E
Evening or night surcharge (per hour**) - 10 €
Travelling costs per person for build up - 75 €
Travelling costs for build up and break down - 150 €

Other services (like courier costs) - at request

Planning costs per person for build up
and breakdown - 50 €

*Not using required templates for creating definitive artwork could cause extra work
in our studio for a final check of your artwork. If this is the case it is possible we charge a small amount
for checking the artwork.
**This service will be charged per 15 min.

What we offer you:

Ontwerp, begeleiding, montage

Alle hierboven genoemde prijzen zijn op basis van 
aangeleverd artwork, gebruikmakend van de 
hiervoor gemaakte sjablonen/templates.
Heeft u hulp nodig bij uw event branding, dan 
kunnen we u hierbij assisteren. Ook de montage 
kunt u volledig door ons laten verzorgen.
De door ons doorbelaste tarieven voor deze 
diensten zijn:

Design, guidance, application/removal

All products and prices are based on ready-made 
artwork, having used (if provided by us) the necessary 
templates. If you need help in event branding we can 
of course assist you. Also additional application and 
installation you can have done by us. The prices we 
charge are mentioned below:


