Overzicht sponsoritems Jaarcongres Vereniging Hogescholen 2016
Grenze(n)loos opleiden.
Diversiteit en mondialisering in het hbo
Commerciële partijen
Sponsor-item
Stand op informatiemarkt (uitgebreid)

Stand op informatiemarkt

Logo op website jaarcongres
Advertentieruimte in
programmaboek (A5-formaat staand)

Logo met 50 woorden tekst in
programmaboek
Flyer (of ander sponsor-item; in
overleg) in congresmap (A4-formaat)

Hoofdsponsor
Stand op informatiemarkt,
advertentiemogelijkheden

Inclusief
Stand (max. 10m²) bestaande uit
tafel, stoelen (of: eigen stand),
internetverbinding, gratis toegang
voor 3 personen (inclusief koffie/thee,
lunch, borrel) , deelname workshops
(indien gewenst), advertentie A5formaat in programmaboekje, logo op
website Vereniging Hogescholen/
jaarcongres.
Op 19 februari 2016 moet de tekst
binnen zijn.
Stand (ong. 3m²) bestaande uit tafel,
stoelen, internetverbinding, gratis
toegang voor 2 personen (inclusief
koffie/thee, lunch, borrel)
50% korting op toegangsprijs voor 1
persoon
Logo op website Vereniging
Hogescholen/jaarcongres.
A5/A6: gratis toegang voor 1
persoon; A7: 50% korting op
toegangsprijs.
Op 19 februari 2016 moet de
advertentie binnen zijn.
50% korting op toegangsprijs voor 1
persoon. Op 19 februari 2016 moet
de tekst binnen zijn.
Gratis toegang voor 1 persoon (incl.
koffie/thee, lunch, borrel).
Op 4 april 2016 moet het
sponsoritem bij de Vereniging
Hogescholen afgeleverd zijn.

Prijs (vrij van btw)

Stand (max. 10m²) bestaande uit
tafel, stoelen (of: eigen stand),
toegang voor 4 personen (inclusief
koffie/thee, lunch, borrel), deelname
workshops (indien gewenst),
internetverbinding; advertentie van 1
pagina (A5) in programmaboekje;
flyer in congresmap; logo (groot
formaat) op website Vereniging
Hogescholen; naam cq. logo op
programma-aankondiging op scherm
in plenaire ruimte Op 19 februari
2016 moeten de advertentie en de
tekst binnen zijn.

€ 6.000,-

€ 3.000,-

€ 1400,-

€ 600,A5 € 1.200,A6 € 900,A7 € 500,-

€ 500,€ 850,-

Indien u zelf een voorstel heeft voor een sponsoritem, kunt u dit doorgeven aan Helga de Vries,
congresbureau Vereniging Hogescholen, congresbureau@vereniginghogescholen.nl,
tel. 070-312 26 26. U zult dan zo spoedig mogelijk horen of dit voorstel akkoord is.

