Sponsorinformatie
Landelijke Asbest Praktijkdag 2019
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Donderdag 16 mei 2019
Hotel Veenendaal
Organisatie: Studiecentrum Kerckebosch i.s.m. OOM Advies en AT Osborne
Contact: sponsoring@kerckebosch.nl
Aantal verwachte deelnemers: tussen 60 en 100

Bestemd voor:
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu
coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en
onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAM-coördinatoren, SHE-coördinatoren,
veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers,
projectontwikkelaars, adviseurs, consultants, bouwplantoetsers en bouwinspecteurs.
Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven,
asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certificerende instellingen, milieu-inspectie,
industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven,
onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Pakketten

Brons

Zilver

Goud

(media partner)

(fysieke partner)

(totaal pakket)

A. Stand (ca. 6m2) met 2
bemanningsleden (+ congres)

x

B. Flyer of Gadget
in congresmap/tas

x

x

C. Uw logo op
www.asbestpraktijkdag.nl

x

x

x

D. Uw logo op
de welkom banier

x

x

x

E. Uw logo
in digitale nieuwsbrief

x

x

x

€ 500,00*

€ 750,00*

€ 1250,00*

Prijs

* Bij afname van een sponsorpakket kunt u deelnemerskaarten aanschaffen voor collega’s en relaties
voor een bedrag van € 250,- exclusief btw per persoon.

Toelichting
A. Standruimte incl. 2 personen stand bemanning
Gedurende de praktijkdag hebben deelnemers de mogelijk uw stand te bezoeken (voor en na het
congres, twee kleine pauzes en één grote pauze. De stand is ongeveer 6m² groot en zal voorzien zijn van
een tafel en twee stoelen. Een stroomaansluiting is gratis verkrijgbaar op aanvraag. De locatie beschikt
over wifi. De bemanning van de stand (max. 2 personen) krijgt gratis toegang tot de gehele dag.
Graag twee namen van de standhouders doorgeven met functie en e-mailadres.
B. Flyer / gadget in map / congrestas
Vooraf aan de praktijkdag ontvangen deelnemers een congrestas met congresmap.
Graag materiaal aanleveren bij Uitgeverij Kerckebosch, Julianalaan 59, 3708 BB Zeist
C. Uw logo op www.asbestpraktijkdag.nl
Op onze website tonen wij alle sponsoren. Uw vermelding is inclusief logo en directe link naar uw eigen
website.
Graag uw logo aanleveren in formaat max 280 pixel breed aanleveren met link naar uw website
D. Uw logo op de welkombanier
U logo zal op de banier geplaatst worden die staat bij de welkomstbalie. Uw zal vermeld worden onder de
noemer ‘partner’.
Graag uw logo aanleveren met zoveel mogelijk dpi (minimaal 300dpi)
E. Uw logo in de nieuwsbrief
Gedurende de wervingscampagne versturen wij met enige regelmaat nieuwsbrieven naar circa 4500
relaties. Uw logo (met directe link naar uw eigen website) in de nieuwsbrief vermeld worden onder de
noemer ‘partner’.
Graag uw logo aanleveren in formaat max 280 pixel breed aanleveren met link naar uw website

Heeft u andere wensen? Neem vrijblijvend contact met ons op via sponsoring@kerckebosch.nl

