Sponsormogelijkheden LVV Jaarcongres
18 november 2021, Kinepolis Jaarbeurs te Utrecht

Wordt u sponsor?
Wij bieden u een uitgelezen kans om uw opleidingsmogelijkheden onder de aandacht te
brengen bij onze LVV leden, die deze dag open staan om te leren en zich te laten
inspireren. Dit kunt u doen door één van de sponsorpakketten te kiezen, waarmee u
volop exposure krijgt op de dag zelf, maar ook op de LVV website, via sociale media en
in relevante nieuwsmedia.
Sponsorpakketten:

Porselein
Dit sponsorpakket heeft de volgende inhoudelijke elementen:
✓ een statafel waaraan u actief de congresbezoekers kunt benaderen en uw
product of dienst kunt presenteren;
✓ uw bedrijf wordt genoemd tijdens communicatie uitingen rond het congres
✓ plaatsing bedrijfslogo, met een link naar eigen website, op de
congrespagina website en in de LVV-nieuwsbrief;
✓ minstens 1 aankondiging via social media kanalen van de LVV;
✓ bedrijfslogo vermelding op banner en scherm hoofdpodium;
✓ het plaatsen van een rolbanner (geleverd door sponsor);
✓ 3 gegarandeerde entreekaarten voor het congres (t.w. deelname en
standbemanning).

€ 2.500,-

Koper
Dit sponsorpakket heeft de volgende inhoudelijke elementen:
✓ een statafel waaraan u actief de congresbezoekers kunt benaderen en uw
product of dienst kunt presenteren;
✓ plaatsing bedrijfslogo met een link naar eigen website, op de congrespagina
website en in de LVV-nieuwsbrief;
✓ minstens 1 aankondiging via social media kanalen van de LVV;
✓ bedrijfslogo vermelding op banner en scherm hoofdpodium;
✓ het plaatsen van een rolbanner (geleverd door sponsor);
✓ 2 gegarandeerde entreekaarten voor het congres (t.w. deelname en
standbemanning).

€ 1.100,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

Procedure:
Na goedkeuring van de sponsoraanvraag wordt het door de LVV ondertekende
sponsorcontract digitaal toegezonden. Wij ontvangen graag een getekende exemplaar
retour.
•
•

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

Contact
Voor het aanmelden als sponsor kunt u contact opnemen met
Gerieke Dunsbergen via info@mosevents.nl of 033 247 34 07.

