LOGISTIEKDAG 2019
TIEL 7 FEBRUARI 2019

Hoofd
sponsor

Keycordpakket

Exclusief
pakket

Uw logo op de keycords die alle
deelnemers dragen. Gedurende
de hele dag is uw logo zichtbaar
en ook op alle foto’s en
filmmateriaal achteraf!
Exclusief
E 4.895,pakket

Een alles overtreffend pakket!
Een unieke en opvallende manier om
uw betrokkenheid te profileren. Uw logo
komt opvallend in alle congresuitingen
(online en offline), óók in de congreszaal!
Daarnaast krijgt u de beste plek in de
netwerkruimte. Geniet van maximale
zichtbaarheid, ga in gesprek met klanten
en vergroot uw bekendheid!
E 7.500,-

Borrelpakket

Trakteer de deelnemers op de
netwerkborrel! Uw bedrijfslogo
komt op bierviltjes op alle statafels.
U kunt uw banier bij de bar plaatsen.
Afhankelijk van de locatie kan ook
de bediening rondlopen
in chique polo’s met
Exclusief
uw logo.
pakket
E 4.299,-

Presentatiepakket

Logopakket

Pakket op maat

Ga in gesprek met potentiële klanten!
Presenteer uw bedrijf of product in
de netwerkruimte. Met een achterwand, video- of demopresentatie
profiteert u van een maximale
exposure.
E 4.995,-

Boost uw bekendheid!
Verbind uw organisatie met uw logo
op onze congresuitingen. Met een
roll-up banner in de netwerkruimte
en uw brochure in de congrestas
krijgt uw bekendheid een boost.
E 3.499,-

Geen passend pakket gevonden?
Wij stellen graag een pakket voor
u samen. Zo krijgt u de exposure
die aansluit op uw behoefte!

Losse
items

Als congresdeelnemer kunt u kiezen
uit de volgende, scherp geprijsde items:

• Uw eigen tas als congrestas
• Uw eigen blocnotes & pennen in de zaal
• Insteken brochure in congrestas
Alle genoemde prijzen zijn excl. btw

€
€
€

1.950,1.150,750,-

Reserveer uw plek!

5 redenen om te profileren:

Onafhankelijk

• Profileer uw organisatie als hét bedrijf in deze branche

Management Producties organiseert
alle bijeenkomsten objectief en
onafhankelijk. Daarmee garanderen
we een hoge kwaliteit van onze
programma’s. Zodoende hanteren
we een strikte scheiding tussen
programma-ontwikkeling en
sponsoring. Als sponsor kunt u dus
geen aanspraak maken op een
sprekersplaats.

• Direct contact met uw doelgroep
• Vergroting van uw naamsbekendheid
• Introductie van uw nieuwe producten of diensten
• Uw logo en/of boodschap doelgericht onder de aandacht

Interesse?
Neem contact op met:
Anita Korendijk, relatie manager
NL +31(0)10 435 04 77
ak@managementproducties.com

Logo in de congreszaal

Logo clickable op
de congreswebsite

Logo op de congres
banier in de
netwerkruimte

Logo op het
programma

Logo in de brochure*

Banier in de
netwerkruimte

Achterwand/beeldscherm/display
in de netwerkruimte

Inhoudelijk artikel op
congreswebsite

Keycord met logo

Aankleding borrel:
banier en bierviltjes

Insteken brochure
in congrestas

Toegangskaarten
(incl. crew)
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* Indien nog niet gedrukt

Algemene voorwaarden

Bevestiging
Na ontvangst van uw (schriftelijke) reservering
sturen wij u per email een bevestiging van de
afspraken incl. een korte toelichting en deadlines.

De factuur ontvangt u per email. Enkele weken
voor aanvang van het congres wordt u de laatste
informatie over aantallen, aanlevering en tijden
toegestuurd.
Betalingsvoorwaarde
De betaling dient binnen 14 dagen na de
factuurdatum en minimaal 2 dagen voorafgaand
aan het congres te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 6 maanden voor het congres
bent u 10% van het factuurbedrag verschuldigd,

tot 3 maanden voor het congres 50%, tot 2
maanden voor het congres 75% en daarna het
volledige bedrag.
Mocht het congres door onvoldoende
belangstelling niet rendabel zijn en afgelast
worden, dan zullen wij een regeling treffen om
een gelijkwaardig pakket aan te bieden bij één
van onze andere congressen of een financiële
vergoeding aanbieden.
MP2018 - LL113 NL

Optie
Een optie wordt voor een bepaalde (korte)
periode afgegeven op basis van de volgende
voorwaarde: Bij interesse van een andere partij
wordt u op de hoogte gesteld en krijgt u 48 uur
(of een andere vooraf vastgestelde periode) de
tijd om een beslissing te nemen. Hierna komt de
optie automatisch te vervallen.

