NOORDELIJK VASTGOED CONGRES 2018
INNOVATIE, DUURZAAMHEID & DIGITALISERING IN DE VASTGOEDSECTOR
Dit jaar staat het Noordelijk Vastgoed Congres in het teken van innovatie, duurzaamheid &
digitalisering in de vastgoedsector.
Datum:

27 september 2018

Plaats:

MartiniPlaza Groningen
Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Website:

www.noordelijkvastgoedcongres.nl

E-mail:

info@noordelijkvastgoedcongres.nl

Telefoon:

06 – 14 50 64 68

Onderstaand vindt u de verschillende door ons samengestelde sponsorpakketten. Hierin is er keuze
uit een brons, zilver, goud en Platinum pakket. Verder is een op maat gemaakt sponsorpakket of het
afnemen van losse sponsormogelijkheden ook mogelijk. Voor meer informatie en aanvragen kunt u
contact opnemen middels de bovenstaande contactgegevens.

Sponsorpakket Brons €600,






Vermelding op de website
Bedrijfslogo vermeld op social media
Bedrijfslogo vermeld in het programmaboekje
Klein formaat bedrijfslogo op het sponsordoek
Kleine vermelding op de beamer/ televisies (deze zal gedeeld worden met andere sponsoren)
2 Toegangskaarten voor het Noordelijk Vastgoed Congres 2018

Dit sponsorpakket vertegenwoordigd een waarde van € 820,- indien u het bovenstaande los zou
bestellen. U bespaart met dit pakket dus € 120,-

Sponsorpakket Zilver €1200,








Vermelding op de website
Bedrijfslogo vermeld op social media
Bedrijfslogo vermeld in het programmaboekje
Middelgroot bedrijfslogo op het sponsordoek
Middelgrote vermelding op de beamer/ televisies (deze zal gedeeld worden met andere
sponsoren)
Een kleine advertentie in het programmaboekje
4 Toegangskaarten voor het Noordelijk Vastgoed Congres 2018
Mogelijkheid tot inbreng in de goodiebag*

Dit sponsorpakket vertegenwoordigd een waarde van € 1640,- indien u het bovenstaande los zou
bestellen. U bespaart met dit pakket dus € 440,*Hiervoor dient u zelf de artikelen aan te leveren.

NOORDELIJK VASTGOED CONGRES 2018
INNOVATIE, DUURZAAMHEID & DIGITALISERING IN DE VASTGOEDSECTOR
Sponsorpakket Goud €1800,










Vermelding op de website
Bedrijfslogo vermeld op social media
Bedrijfslogo vermeld in het programmaboekje
Groot bedrijfslogo op het sponsordoek
Grote vermelding op de beamer/ televisies (deze zal maximaal gedeeld worden met één
andere sponsor)
Een middelgrote advertentie in het programmaboekje
6 Toegangskaarten voor het Noordelijk Vastgoed Congres 2018
Mogelijkheid tot inbreng in de goodiebag*
Vermelding bedrijfslogo in alle mails vanuit het Noordelijk Vastgoed Congres
Mogelijkheid tot het geven van een workshop

Dit sponsorpakket vertegenwoordigd een waarde van € 2880,- indien u het bovenstaande los zou
bestellen. U bespaart met dit pakket dus € 1080,*Hiervoor dient u zelf de artikelen aan te leveren.

Sponsorpakket Platinum (hoofdsponsor pakket) €3000,











Vermelding als hoofdsponsor op de website
Bedrijfslogo vermeld op social media
Bedrijfslogo vermeld in het programmaboekje
Extra groot bedrijfslogo op het sponsordoek
Extra grote vermelding op de beamer/ televisies
Een grote advertentie in het programmaboekje
10 Toegangskaarten voor het Noordelijk Vastgoed Congres 2018
Mogelijkheid tot inbreng in de goodiebag*
Vermelding bedrijfslogo in mails vanuit het Noordelijk Vastgoed Congres
Mogelijkheid tot het geven van een workshop
Erkenning als hoofdsponsor van het Noordelijk Vastgoed Congres. (Dit zal staan bij alle
advertenties, ook zal uw advertentie als eerste getoond worden.)

Dit sponsorpakket vertegenwoordigd een waarde van €5840,- indien u het bovenstaande los zou
bestellen. U bespaart met dit pakket dus € 2840,*Hiervoor dient u zelf de artikelen aan te leveren.
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Losse Prijzen













Bedrijfslogo vermeld op social media
Bedrijfslogo vermeld in het programmaboekje
Kleine/middelgrote/groot/ extra groot bedrijfslogo op het sponsordoek
Kleine gedeelde/middelgrote gedeelde/grote (gedeelde)/ grote eigen vermelding op de beamer
Een kleine/middelgrote/grote advertentie in het programmaboekje
Toegangskaarten voor het symposium
Mogelijkheid tot inbreng in de goodiebag*
Vermelding bedrijfslogo in mails vanuit het symposium
Mogelijkheid tot het geven van een eigen Workshop
Het geven van een lezing
Vermelding bij de entree
Erkenning als hoofdsponsor van het Noordelijk Vastgoed Congres

*Voor de goodiebag dient u zelf de artikelen aan te leveren.

€120,€60,€180,-/ €360,-/ €540,-/ €720,€180,-/ €300,-/ €480,-/ €720,€180,-/ €300,-/ €600,€50,- per stuk
€240,€360,€300,€600,€240,€1200,-

