
		
	
	
	
	
 
Sponsormogelijkheden 
 
 
Hoofdsponsor: € 1.500,00 

- Standruimte van 4 x 2 meter 
- 1 tafel en 2 stoelen 
- Bedrijfsnaam geprojecteerd in de zalen 
- Vermelding op de website met bedrijfsnaam 
- 1/2 pagina A4 (liggend zwart/wit) in het programmaboek 

 
Co-sponsor: € 1.000,00  

- Standruimte van 2 x 2 meter 
- 1 tafel en 2 stoelen 
- Vermelding op de website met bedrijfsnaam 

 
 
NB. Voor afwijkende expositiewensen neemt u s.v.p. contact op met het secretariaat. 
 
Voor alle sponsorpakketten geldt dat bij de prijs is inbegrepen stroomaansluitingen van 220V, verwarming, WiFi 
internetverbinding en schoonmaakkosten rondom de stand (niet in de stand). Niet inbegrepen zijn extra meubilair, 
(audiovisuele) apparatuur, water en beperkte afvalverwijdering. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 
 
Overige sponsormogelijkheden 
 
De organisatie maakt u attent op de onderstaande extra mogelijkheden om uw bedrijf te presenteren en profileren. 
 
Keycords (exclusieve sponsoring) 150 stuks 
voorzien van uw bedrijfsnaam en/of  logo die aan de badgehouder wordt bevestigd. U heeft de keuze om de keycords 
zelf aan te leveren of om de organisatie te verzoeken keycords voor u tegen kostprijs te leveren 
 
Schrijfblok en pen (exclusieve sponsoring) 150 stuks 
voorzien van uw bedrijfsnaam en/of  logo. U heeft de keuze om de bloks en pennen zelf aan te leveren of om de 
organisatie te verzoeken deze voor u tegen kostprijs te leveren 
 
 
Advertenties 
 
Deadline aanlevering 
Zorgt u er voor dat uw advertenties uiterlijk 10 september 2017 bij het secretariaat of rechtstreeks bij de drukker zijn 
aangeleverd.  
 
Aanlevering bij het secretariaat via info@nefrologiedagen.nl 
Aanlevering bij de drukker via info@houxdigiprint.nl o.v.v. „advertentie Nefrologiedagen“ 
Belangrijk: zorgt u er voor dat u in uw registratiefile het aantal en soort advertenties (full color, duotone of zwart/wit) 
dat u wenst te plaatsen aangeeft.  
 
Voor de advertenties gelden de volgende bepalingen: 
De (meer)prijs voor een full color advertentie bedraagt € 115,00 per advertentie 
De (meer)prijs voor een zwart-wit advertentie bedraagt € 75,00 per advertentie 
 

	


