Bijlage: Sponsorpakketten en advertentiemogelijkheden
NVvA Symposium 2017: Beriepziekten; beroepsziekten verleden tijd?
12 en 13 april 2017 in Woudschoten Conferentiecentrum in Zeist
Er zijn diverse sponsormogelijkheden voor dit symposium. Hieronder worden deze mogelijkheden
toegelicht.
Standhuur
In de congreslocatie zal een informatiemarkt worden ingericht. Het programma biedt de
deelnemers voldoende ruimte deze markt te bezoeken. Bovendien zal na iedere lezing melding
worden gemaakt van de infomarkt en verzocht worden daar aandacht aan te schenken. Deze
gelegenheid is er vóór aanvang van het symposium; in de ochtendpauze; tijdens de lunchpauze;
de middagpauze en na afloop van het programma.
De mogelijkheden en kosten voor de standhuur bedragen:
4 m2
6 m2
8 m2
12 m2

1 dag
€ 590,00
€ 885,00
€ 1.180,00
€ 1.770,00

2 dagen
€ 920,00
€ 1.380,00
€ 1.840,00
€ 2.760,00

Ook bestaat de mogelijkheid u aan te melden voor het speeddaten. Zie hiervoor het
inschrijfformulier. Let op!: aanmelden uiterlijk 15 januari 2017 om op de speeddatinglijst te
komen.
Plaatsen van een banner
Een banner (afmetingen 120x60 pixels, format jpg, maximale bestandsgrootte 20 kB) of link kan
op de speciale symposiumpagina van de website (www.arbeidshygiene.nl) worden geplaatst.
De kosten bedragen € 300,00.
De borrel
Aan het einde van de eerste dag wordt de deelnemers een borrel aangeboden als intermezzo in
de overgang naar het avondprogramma. Deze activiteit kunt u sponsoren. Hierbij wordt de borrel
in het programma aangegeven als de borrel van uw bedrijf.
De kosten voor de borrel bedragen € 1.250,00.
Sponsoring van een onderdeel van het programma
Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring van programma-onderdelen. Zo kunt u (een
gedeelte van) een specifiek onderdeel van het symposium sponsoren, zoals de koffie
(€ 1.800,00), de cake (€ 425,00), of de lunch (€ 6.000,00). Genoemde prijzen zijn per dag.
Ook is het mogelijk een sessie te sponsoren. U wordt dan in het programma genoemd bij de
sessie; u kunt materiaal tonen en promotiemateriaal verstrekken in de zaal waar de sessie wordt
georganiseerd én een vertegenwoordiger van uw organisatie kan deelnemen aan het symposium
en de betreffende sessie. De kosten voor sponsoring van één van de sessies bedragen
€ 1.280,00.
Sponsoring van een zaal
Tijdens het symposium hebben we ook de mogelijkheid om een zaal te sponsoren. U kunt dan in
de zaal een presentatiebord plaatsen, de zaal zal eveneens uw naam dragen. De kosten hiervoor
bedragen € 525,00.

Informatiemateriaal
Het is mogelijk informatiemateriaal aan de deelnemers van het symposium uit te reiken. Dit kan
plaatsvinden in de vorm van het ter beschikking stellen van uw relatiegeschenken aan de
symposiumdeelnemers, het uitreiken van foldermateriaal in de symposiumtas/map of het
uitreiken van foldermateriaal op locatie. De kosten voor uitreiken van relatiegeschenken of
foldermateriaal bedragen € 380,00.
Andere mogelijkheden
Indien u een voorkeur heeft voor andere vormen van sponsoring dan hierboven genoemd zijn,
kunt u uw ideeën met ons overleggen. In onderling overleg zullen de kosten hiervoor worden
bepaald.
N.B. Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

