
Antwoordformulier    Kruis s.v.p. aan wat uw wensen zijn. 
 
( ) Ja, wij steunen het congres Ouderen: de toekomst van de zorg als: 
 
( ) Sponsor c.q. partner  Wij verbinden ons met het congres als sponsor c.q. partner 
voor € 10.000,-. Wij ontvangen de volgende tegenprestaties: 

• Prominente vermelding op alle drukwerk met logo 
• Eigen parallelsessie (in overleg met de programmacommissie) 
• Banner op homepage van website tot en met 1 december 2010 
• Prominente vermelding in power point tijdens congres 
• Plaatsing banier/bord met eigen informatie in de congresruimte (niet op podia)  
• Stand tijdens gehele congres 
• Advertentie van hele pagina in programmaboek (ongeveer A5) 
• Werkbezoek van deelnemers aan het bedrijf of instelling van de sponsor/partner 
• Toegangsbewijzen ter waarde van € 5.000,- 

 
( ) Supporter  We worden supporter van het congres. Onze bijdrage is € 5.000,- Wij 
ontvangen de volgende tegenprestaties: 

• Vermelding op alle drukwerk met logo 
• Logo in banner op website tot en met 1 december 2010 
• Logo in een power point dagelijks tijdens congres 
• Stand tijdens drie congresdagen 
• Werkbezoek van deelnemers aan het bedrijf/organisatie van de supporter 
• Toegangsbewijzen ter waarde van € 3.000,- 

 
( ) Vriend  Wij nemen toegangskaarten ter waarde van minimaal € 3.000,- af. Als 
tegenprestatie wordt onze instelling/bedrijf (geen logo) als vriend vermeld op alle 
drukwerk, op de website en dagelijks in een power point presentatie tijdens het congres. 
 
Adverteerder Wij plaatsen een: 
( ) Banner op homepage website tot 1 december 2010: € 750,-. 
( ) Advertentie A5 in het abstract boek (oplage 400-750): € 500,-. 
( ) Advertentie A6 in abstract boek: € 350,-. 
 
Informatiestand 
( ) Wij reserveren een stand voor drie congresdagen voor de prijs van € 1.000,-. 
( ) Wij reserveren een stand tijdens één van de dagen voor de prijs van € 500,-´. 
Standhouders van non-profit instellingen ontvangen 20% korting. 
 
( ) Neem s.v.p. contact met ons op. Wij willen meer weten over de mogelijkheden. 
 
( ) Nee, we zijn niet geïnteresseerd in een van bovengenoemde mogelijkheden. 
 
Organisatie: ..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam: ..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
Postcode ………………………… Woonplaats……………………………………………………………………..………… 
 
Telefoon ………………………… Email ………………………………………………………………………………………….  
 
S.v.p. uw wensen aankruisen en retourneren aan bureau.lambregts@tiscali.nl of  
Stichting Europees Verpleegkundig Congres, Postbus 23548, 3001 KM  Rotterdam  

mailto:bureau.lambregts@tiscali.nl

