
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Nefrologiedagen 2023 - Instructie voor partners (sponsors) 
 
 
Algemene gegevens 
Datum  : 28 maart t/m 29 maart 2023 
Venue  : NH Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven (NL) 
Beurshallen : Gender- en Kempenhal (zie plattegrond) 
Congresdagen : dinsdag 28 maart 2023 en woensdag 29 maart 2023 
Opbouwdag : maandag 27 maart 2023 vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur 
Afbouwen : woensdag 29 maart vanaf 16.50 uur (na de theepauze) 
 
Website : https://www.nefrologiedagen.nl 
E-mail  : info@nefrologiedagen.nl 
Telefoon : ++31-(0)85-4011944 
Contactpersoon : Mauritz Scheffens 
 
Accreditatieaanvraag  
- Voor goedkeuring van de begroting bij de CGR/GHM 
- Voor goedkeuring van het congres bij Ethical MedTech Europe 
- Voor het programma bij de relevante beroepsverenigingen 
 
De beurshallen 
Lengte  : ca. 70 meter 
Breedte  : ca. 25 meter 
Hoogte  : 4,0 meter (= 3,90 meter is de maximale hoogte voor standbouw) 
Vloer  : tapijt 
Toegang : diverse grote roldeuren met directe toegang. Volg de borden op het terrein 
Leveringen : u kunt vooraf materialen afleveren bij NH Koningshof, maar uitsluitend op vrijdag 24 maart 2023 

  tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Uw transporteur kan zich melden bij de receptie van het congres- 
  centrum. De receptie wijst u verder de weg binnen de Koningshof. Belangrijk: meld bij de receptie 
  dat u aflevert voor de Nefrologiedagen 2023 en laat de afleverbon ondertekenen door de receptie,  
  voorzien van de naam van de persoon die uw levering aanneemt. 

 
Advies: het is aan te bevelen dat u en uw standbouwer verzekerd zijn tegen het veroorzaken van schade aan wanden, 
vloeren, plafonds, deuren en eventuele andere elementen die niet tot uw eigendom behoren. Het melden van schade 
bij de organisatie is verplicht. 
 
 
Standruimte 
Zones  : de stands zijn gesitueerd rondom de themapleinen en verdeeld in 5 zones 
Afmetingen : basisunits van minimaal 3 x 3 meter, uit te breiden met extra units of strekkende meters 
Afval en service : klein afval en schoonmaak rondom de stand wordt verzorgd door de organisatie. De kosten van 

  groot afval worden aan u doorberekend 
Opbouw : de organisatie stelt het gehuurde oppervlak en standaard elektra (230V) ter beschikking. De kosten 

  van krachtsstroom worden aan u doorberekend 
 
Staff members badgeplicht 
Uw personeelsleden zijn verplicht om tijdens de congresdagen de badge te dragen die aan hen wordt overhandigd. 
De badges worden bij aankomst in de Limburgfoyer op naam uitgereikt en zijn niet overdraagbaar. 
 
Sponsored content 
Expert sessies : wij stellen onze partners in de gelegenheid om zogenaamde Expert sessies te organiseren. De 

    inhoud van alle sessies – dus ook van de Expert sessies – worden in de programmaboekjes 
  opgenomen, samen met de tijd waarop de sessie plaatsvindt, de zaal waarin de sessie plaatsvindt 
  de naam van de sprekers, de naam van de chair, uw logo en uw contactgegevens. De deadline voor 
  het aanleveren van deze content is 3 maart 2023. 

Nieuwsbrief : de tekst voor de aankondiging van uw Expert sessie in de nieuwsbrief heeft maximaal 115 woorden. 
  De tekst mag geen produktinformatie of produktreclame bevatten. De deadline voor het aanleveren 
  van de tekst is 3 maart 2023. 

 



 
 
 
 
 

 

 
Exclusives  
Congrestassen : de organisatie koopt dit artikel in. Aanleveren van zelf ingekochte tassen is helaas niet mogelijk 

  aanleveren. Voor het bedrukken van de tassen hebben wij uw logo nodig. De deadline voor 
  aanlevering is 15 februari 2023 
  U kunt het logo sturen naar infi@nefrologiedagen.nl 

Lanyards : de organisatie koopt dit artikel in. Aanleveren van zelf ingekocht lanyards in helaas niet mogelijk. 
  Voor het bedrukken van de lanyards hebben wij uw bedrijfsnaam nodig in het door u gewenste 
  Lettertype. Deadline voor aanlevering is 24 februari 2023. 

 
Direct marketing 
Congrestassen : we bestellen tassen voor voorschrijvers en tassen voor niet-voorschrijvers. Houdt u er rekening mee 

  dat reclamemateriaal voor in de tassen van de niet-voorschrijvers geen productinformatie mag 
  bevatten. Aantal tassen voor voorschrijvers 300 stuks, aantal tassen voor niet-voorschrijvers 800 
  stuks. Eventueel te veel geleverd materiaal wordt door ons in uw stand afgeleverd 

Brochures : Indien u een brochure wilt laten insteken in de congrestassen, dan vragen wij u deze vooraf af te 
  leveren bij NH Koningshof, en wel op vrijdag 24 maart 2023 tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Uw 
  transporteur kan zich melden bij de receptie van het congrescentrum. De receptie wijst u verder de 
  weg binnen de Koningshof. Belangrijk: meld bij de receptie dat u aflevert voor de Nefrologiedagen 
  2023 en laat de afleverbon ondertekenen door de receptie, voorzien van de naam van de persoon 
  die uw levering aanneemt 

Flyers  : Indien u een flyer wilt laten insteken in de congrestassen, dan vragen wij u deze vooraf af te 
  leveren bij NH Koningshof, en wel op vrijdag 24 maart 2023 tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Uw 
  transporteur kan zich melden bij de receptie van het congrescentrum. De receptie wijst u verder de 
  weg binnen de Koningshof. Belangrijk: meld bij de receptie dat u aflevert voor de Nefrologiedagen 
  2023 en laat de afleverbon ondertekenen door de receptie, voorzien van de naam van de persoon 
  die uw levering aanneemt 

Pen  : Indien u een pen wilt laten insteken in de congrestassen, dan vragen wij u deze vooraf af te 
  leveren bij NH Koningshof, en wel op vrijdag 24 maart 2023 tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Uw 
  transporteur kan zich melden bij de receptie van het congrescentrum. De receptie wijst u verder de 
  weg binnen de Koningshof. Belangrijk: meld bij de receptie dat u aflevert voor de Nefrologiedagen 
  2023 en laat de afleverbon ondertekenen door de receptie, voorzien van de naam van de persoon 
  die uw levering aanneemt 

 
Communication 
Mails  : Voor het verzenden van e-mails aan de deelnemers vragen wij u een tekst van maximaal 90 

  woorden aan te leveren. Deadline voor aanlevering is 3 maart 2023 
Feedback : Indien u een feedbackformulier wilt laten insteken in de congrestassen, dan vragen wij u deze 

  vooraf af te leveren bij NH Koningshof, en wel op vrijdag 24 maart 2023 tussen 12.00 uur en  
  18.00 uur. Uw transporteur kan zich melden bij de receptie van het congrescentrum. De receptie 
  wijst u verder de weg binnen de Koningshof. Belangrijk: meld bij de receptie dat u aflevert voor de 
  Nefrologiedagen 2023 en laat de afleverbon ondertekenen door de receptie, voorzien van de naam 
  van de persoon die uw levering aanneemt. De layout van uw formulier mag u zelf bepalen, maar 
  vergeet niet om op het formulier te vermelden dat het formulier in uw stand afgeleverd dient te 
  worden. 

Social Media : Voor de posts op de social media hebben wij uw logo nodig. Zorg ervoor dat u uw logo zo snel 
  mogelijk per e-mail aan ons toestuurt. 

 
Brand visibilty 
Progr. boekje : Het programmaboekje wordt uitgegeven in A5-formaat portrait. Er worden boekjes gemaakt voor 

voorschrijvers en niet-voorschrijvers. Houdt u er rekening mee dat advertenties voor in de boekjes 
van de niet-voorschrijvers geen productinformatie mag bevatten.  

Advertenties : Advertenties kunnen in diverse opmaak-formats worden aangeleverd. Voor de snelheid van 
  verwerking heeft een pdf-format de voorkeur. Deadline voor aanlevering is 3 maart 2023. U kunt 
  uw advertentie aanleveren via info@nefrologiedagen.nl 

Formaten : Voor wat betreft de advertenties kunt u deze in alle formaten toesturen. Onze drukker kan alle  
    formaten bewerken, zodat ze passen in het programmaboekje. Voor de snelheid van verwerken 

  heeft een Pdf formaat de voorkeur. 
Bijsluiter : Advertenties van farmaceutische producten moeten worden aangeleverd met een bijsluiter. De 

  Bijsluiter wordt in een apart katern in het programmaboekje geplaatst. Formaat is A6 landscape. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Leveringen aan de organisatie 
Vanaf 28 februari 2023 is er op de website een formulier te downoaden waarmee u uw leveringen kunt aangeven. Wij 
controleren uw leveringen bij aankomst op 25 maart 2023. Graag ontvangen wij het formulier uiterlijk 17 maart 2023. 
 
Kleurcodes badges, tassen en lanyards 
Op de badges van de deelnemers staan o.a. de naam, de functie en de werkgever vermeld. Om tegemoet te komen 
aan een snelle herkenbaarheid van de functies worden de badges in verschillende kleuren gedrukt: 
 
NB! de hieronder genoemde kleuren kunnen pas definitief worden bepaald op het moment dat er enigszins zicht is op 
het aantal inschrijvingen per beroepsgroep. De kleuren hangen samen met de beschikbaarheid van de materialen bij 
onze leveranciers. De onder het kopje “Direct marketing” genoemde aantallen zijn slechts een prognose. 
 
Blauw  : voor voorschrijvers (medici, verpleegkundig specialist en physician assistant) 
Rood  : voor verpleegkundigen zonder voorschrijf bevoegdheid 
Overige kleuren : voor overige beroepsgroepen (onderzoekers, diëtisten, maatschappelijk werkers, technici, etc.). De 

  definitieve kleuren voor deze groepen worden later bekend gemaakt 
 
NB! Uw relaties attenderen 
Het is voor u van belang dat u uw bestaande relaties attendeert op uw aanwezigheid tijdens de Nefrologiedagen 
2023. Uit ervaring weten we dat dit bijdraagt tot het aantal deelnemers dat zich voor een congres inschrijft. Alles wat u 
nodig heeft om uw relaties te motiveren stellen wij graag ter beschikking. Voor overleg kunt u contact opnemen met 
Mauritz Scheffens. Zijn contactgegevens vindt u bovenaan deze instructie. 
 
 
 
 
 


