Sponsorbrochure
Op vrijdag 30 november 2018 organiseert De Landelijke Vereniging van
Vertrouwenspersonen het terugkerende congres voor haar leden en overige
belangstellenden, met als thema ‘#MeToo, en hoe nu verder?!’. Er worden 300
bezoekers verwacht bij ‘Hart van Holland’ in Nijkerk. Tijdens het congres wordt
ingespeeld op actuele ontwikkelingen vanuit praktisch perspectief.
De congrescommissie is druk bezig met de voorbereidingen om een boeiend en
dagvullend programma samen te stellen voor #MeToo, en hoe nu verder?!
Om dat te bereiken zoeken wij partners die zich graag verbinden aan dit thema. Wij
bieden verschillende sponsorpakketten aan, waarmee u bijvoorbeeld bij iedere uiting
over het LVV congres exposure krijgt op de LVV website en sociale media, in relevante
nieuwsmedia en op de dag zelf.
LVV biedt een drietal type sponsorpakketten:

Meerdere “gouden” sponsoren (max.3) kunnen het congres ondersteunen.
Dit sponsorpakket heeft de volgende inhoudelijke elementen.









Drie entreekaarten voor het congres;
Ruimte voor het inrichten van een stand (4x2m) met een achterwand en/of
rolbanners) op een voorkeursplek (op volgorde van binnenkomst) tijdens het
congres;
Een logovermelding met link naar eigen website, op de volgende
communicatiedragers rond het congres: de website van het congres; de
LVV-nieuwsbrief; en minstens 1 aankondiging via de social media kanalen
van de LVV;
Plaatsen van 1 promotieartikel op de congreswebsite;
Vermelding van bedrijfslogo op een rolbanner in de plenaire zaal.
Vermelding van logo en bedrijfsnaam op het ‘startscherm’ tijdens het plenaire
programma;

Het gouden sponsorpakket kost € 3.500 (excl. 21% BTW).

Meerdere sponsoren kunnen via het zilveren pakket de congresorganisatie
ondersteunen. Dit partnerschap bestaat uit de volgende elementen.







Twee entreekaarten voor het congres;
Ruimte voor het inrichten van een stand (2x2m)
Het plaatsen van een rolbanner op de stand;
Logovermelding met link naar eigen website, op de website van het congres;
Vermelding van bedrijfslogo op een rolbanner in de plenaire zaal.
Logo en bedrijfsnaam op het ‘startscherm’ tijdens het plenaire programma.

Een zilveren sponsorpakket kost € 1.750 (excl. 21% BTW).

Het is mogelijk om uw bedrijf te promoten als bronzen sponsor van het congres.
Een bronzen partnerschap bestaat uit de volgende mogelijkheden.




Eén entreekaart voor het congres;
Ruimte voor het inrichten van een (boeken)tafel (80cmx150cm)
Het plaatsen van een rolbanner;

Een bronzen sponsorpakket kost € 650 (excl. 21% BTW).

Vanzelfsprekend zijn er ook andere vormen van samenwerking mogelijk, zoals
bijvoorbeeld een logovermelding op de congreswebsite.
Voor het aanmelden als sponsor en voor het bespreken van andere mogelijkheden,
kunt u contact opnemen via info@mosevents.nl of telefoonnummer: 033 247 34 07
(Ester van der Wal).
Procedure:
Na goedkeuring van de sponsoraanvraag wordt het door de LVV ondertekende
sponsorcontract digitaal toegezonden. Wij ontvangen een getekende exemplaar graag
weer retour.



Alleen contracten die door beide partijen zijn ondertekend, zijn geldige
sponsorcontracten en zijn bindend.
De factuur voor het sponsorpakket wordt per omgaande verstuurd en hiervoor geldt
een betalingstermijn van 14 dagen.

