Where people make the difference
CONCEPTS FOR A HEALTHY LIFE

SPONSORMOGELIJKHEDEN

CINEMEC NIJMEGEN

WWW.HEALTHVALLEYEVENT.COM

Het Health Valley Event is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezig houdt
met innovaties, business en wetenschap in de health- en life sciences sector. Vorig jaar
trok het evenement ruim 1000 bezoekers. Een unieke gelegenheid dus voor bedrijven
en organisaties om zich aan te verbinden en te presenteren! Locatie Cinemec Nijmegen
biedt daartoe uitstekende faciliteiten, met high tech presentatiemogelijkheden en veel
expositieruimte. Bekijk hier onze profileringsmogelijkheden. En heeft u andere ideeën
over sponsoring of promotie? Wij denken graag met u mee! Uitgebreide informatie
vindt u op www.healthvalleyevent.nl

Contactinfo sponsoring
Marloes Ponsteen
T: 024-355 87 37 / 06-461 06 920
E: m.ponsteen@healthvalley.nl
W: www.healthvalleyevent.com

SPONSORMOGELIJKHEDEN HEALTH VALLEY EVENT 2018

SPONSORMOGELIJKHEDEN HEALTH VALLEY EVENT 2018

Sponsorpakketten

Start up pakket € 600,-

Pakket onderdelen

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Diamant
€ 17.500,-

Platina
€ 12.500,-

Goud
€ 6.500,-

5 x 2 m.

3 x 2 m.

3 x 2 m.

Standplaats beste zichtlocatie (keuze i.o.m. organisatie)

+

+

Sponsor filmpje bij ingang zaal

+

Sponsor filmpje op Event website

+

Invulling van inhoudelijke sessie (40 min.)

+

Gereserveerde parkeerplaats Cinemec (per entreekaart)

+

Logo op banieren entree Cinemec

+

Logo op badge

+

Logo op slide framework plenaire zaal

+

+

Logo op programmaflyer

+

+

Logo en link op Event website

+

+

Logo op alle advertentie-uitingen HVE

+

+

Foldermateriaal op promotie tafel

+

+

+

Promo in goody bag

+

+

+

Entreekaarten standhouders

3

3

3

Entreekaarten *

20

15

Kaarten diner 14 maart (pre event dinner)

3

Early Bird korting (tot 15 november 2017)

€ 15.750,-

Standplaats

Exclusief voor startende bedrijven, max. 2 jaar ingeschreven bij KvK
Kleine standplaats (2 m. br. x 2 m. d.)
Artikel in nieuwsbrief Health Valley
2 entreekaarten standhouders

Eigen ‘Side programma’ op HVE 2018

Prijzen op aanvraag

Uw eigen relatie-event organiseren binnen het programma van het Health Valley Event 2018? Ook dat behoort tot
de mogelijkheden! Uw relaties kunnen uw eigen inhoudelijke (besloten) programma-activiteiten volgen en daarnaast
meegenieten van (onderdelen van) het HVE 2018. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

+

Expositiemogelijkheden

Stroom en Wifi inclusief

+
Stand Standaard
€ 1600,-

Stand Klein
€ 1.200,-

Stand Living Lab*
€ 300,-

3m x 2m

2m x 2m

1,5m x 1,5m (incl.
ingerichte stand)

Entreekaarten standhouders

3

2

2

10

Logo en link op website

+

+

+

2

1

€ 400,-

€ 5.850,-

Ingerichte stand (achterwand met uw logo, verlichting,
1 tafel, 2 krukken)

€ 500,-

€ 11.250,-

* Voor zorg- en kennisinstellingen geldt een gereduceerd tarief bij afname van extra entreekaarten.

Vloeroppervlak

10% korting voor HV-partners (in 2018)

+

* Uitsluitend voor demonstraties van zorginnovaties waaraan bezoekers actief kunnen deelnemen.

Sponsorsessie € 3.975,Uw eigen inhoudelijke sessie (40 minuten)
Informatie over sessie op Event-website
Logo en link op Event-website
Artikel sponsorsessie in nieuwsbrief Health Valley
4 entreekaarten (incl. sprekers)

Toegangskaarten

Prijzen p.p.

Entreekaart HVE 2018 (incl. drinks & bites)

€ 345,-

Entreekaart early bird korting (tot 15 nov.)

€ 295,-

Groepsaanbod (3 pers. of meer p. organisatie, niet
geldig i.c.m. andere acties)

€ 275,-

LOCATIE CINEMEC NIJMEGEN HEALTH VALLEY EVENT 2018
Uitstekende faciliteiten
Ruim aanbod standplaatsen op goede zichtlocaties in foyers op begane grond en eerste verdieping
Hi tech beeld- en geluidvoorzieningen

Goede bereikbaarheid
Vlakbij A325 en A15
Nabij NS station Nijmegen Lent en vlakbij P+R Waalsprinter
Parkeren voor de deur

