SPONSORVOORWAARDEN HEALTH VALLEY EVENT 2021

Event Partnerships en Break Out sessies
●

●

●
●

De inhoudelijke invulling van de Break Out sessies binnen een afgenomen Event
Partnership of een los afgenomen Break Out Sessie, dient te worden afgestemd op
het thema van het Health Valley Event 2021. Raakvlakken tussen de Break Out
Sessies en het overkoepelende Event-thema dienen aanwezig te zijn. De
eventorganisatie dient van tevoren te worden geïnformeerd over gekozen
onderwerpen van deze sessies. Indien de eventorganisatie van mening is dat er te
weinig afstemming met het Event-thema bestaat, kan de Event Partner verzocht
worden een ander onderwerp te kiezen.
Informatie m.b.t. de Break Out sessies (titel, korte informatie over de sessies en
sprekers) dient zo snel mogelijk na reservering van de sessie te worden
aangeleverd, echter uiterlijk 29 januari 2021.
Het aanleveren van (Powerpoint) presentaties voor de Break Out sessies dient te
gebeuren vóór 26 februari 2021.
Indien de Break Out sessie van tevoren wordt opgenomen, dient deze video content
uiterlijk 26 februari aangeleverd te worden.

Exposanten
●

Het aanleveren van content voor het inrichten van de online stands (zoals logo,
teksten, video(s), contact informatie, etc.) dient zo snel mogelijk na de reservering te
gebeuren, echter uiterlijk 15 februari 2020.

Commercial Video’s
●
●
●

De programmering en volgorde van uitzending van de commercials gebeurt door de
eventorganisatie.
Het aanleveren van de video content gebeurt zo snel mogelijk, echter uiterlijk 12
februari 2021.
De inhoudelijke content /boodschap van de commercial dient raakvlakken te hebben
met het HVE 2021. De eventorganisatie dient hierover van tevoren te worden
geïnformeerd. Indien de eventorganisatie van mening is dat er te weinig raakvlakken
zijn met het HVE 2021, dan kan sponsor verzocht worden om een ander insteek van
de commercial te kiezen.

Eigen Side Programma
●

De invulling van het Side Programma dient te passen binnen de opzet en het
programma van het Health Valley Event 2021. De eventorganisatie dient van tevoren
te worden geïnformeerd over de gekozen invulling. Indien de eventorganisatie van
mening is dat het programma te weinig is afgestemd op het HVE 2021, kan de Event
Partner verzocht worden tot een andere invulling of opzet van het Side Programma.
● Genodigden voor het Side Programma krijgen ook de gelegenheid om het gehele
programma van het HVE 2021 te bezoeken.
● Het Side Programma wordt meegenomen in de algemene programma informatie van
het HVE 2021.
● Promotie, uitnodigingen en overige communicatie m.b.t. het Side Programma voor
eigen relaties (besloten deel) worden verzorgd door de Event Partner zelf.

Annuleringsvoorwaarden
●

Uw sponsorreservering is bindend. Bij annulering van uw reservering voor 15 januari
2021 wordt 50% van het oorspronkelijke sponsorbedrag in rekening gebracht, dan
wel gerestitueerd. Na 15 januari 2021 vindt er geen restitutie van gelden meer plaats.

Privacybeleid
●

We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en om uw persoonlijke gegevens
voor aanmelding van het HVE 2021 vertrouwelijk te behandelen, volgens de
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Wij verwerken uw
persoonsgegevens alleen om het event goed te kunnen organiseren en uit te voeren.
Uw gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor we ze hebben vastgelegd.

