PROFILERINGSMOGELIJKHEDEN HEALTH VALLEY EVENT 2021
10 & 11 MAART
Het Health Valley Event is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezighoudt met innovaties, business en
wetenschap in de Life Sciences & Health sector. Afgelopen jaren trok het event jaarlijks meer dan duizend bezoekers.
In 2021 zal het event volledig online plaatsvinden, binnen een inspirerend en interactief event platform.
De verwachting is dat het (internationale) bezoekersaantal, en daarmee ook de exposure voor sponsors, zal toenemen.
Het HVE is voor bedrijven en organisaties een unieke gelegenheid om zich aan te verbinden en te presenteren.
Ook in deze online editie bieden we daarvoor uitstekende faciliteiten, met hoogwaardige presentatiemogelijkheden,
veel netwerkmogelijkheden en een virtuele beursvloer. Bekijk hier onze online profileringsmogelijkheden. En heb je
andere ideeën over promotie of de invulling van een eventpartnership? Wij denken graag met je mee! Uitgebreide
informatie over het event vind je op www.healthvalleyevent.com.

Break out sessie Online event: € 2.500,Alle bedragen zijn exclusief BTW

EVENT PARTNERSHIPS

PLATINA

GOUD

€ 14.000,-

€ 9.000,-

+

+

2x

1x

Logo in framework platform

+

+

Logo op alle advertentie-uitingen HVE

+

Content en documentatie in Media Library

+

+

10 & 11 maart

10 of 11 maart

Onderdelen
Virtuele stand op beursvloer
Break out sessie (30 min. online uitzending), incl. bericht in event nieuwsbrief

Video/Commercial (ca. 30 sec.), diverse keren vertoond binnen
het programma (productie video niet inbegrepen).
“Eventpartner in beeld”: gast interview in Health Valley TV
voorafgaande aan event.

+

“Eventpartner in beeld”: aandacht via HV-communicatiekanalen

+

met 1 artikel, interview of vlog
Logo en link op event platform + website

+

+

Tickets online standhouders

4

3

Gratis online tickets (toegang tot gehele event)*

40

30

Deelname Executive Dinner (onder voorbehoud)

2

1

Deelname Sponsordiner (april 2021, onder voorbehoud)

1

1

* Voor Eventpartners geldt voor extra online tickets een 25% kortingstarief.

Deelname Online beursvloer 10 + 11 maart: virtuele stand incl. interactie
met bezoekers via chat of 1op1 videogesprekken.
Incl. 2 tickets, logo en link op platform.
Demo Online beursvloer 10 + 11 maart: online video van innovatie,
incl. 1 ticket, logo en link op platform (productie video niet inbegrepen).
10% korting voor HV-partners (in 2021)

Eigen ‘Side programma’ op HVE 2021

Korte video (ca. 30 sec.) uitgezonden op online event
platform
Uitgezonden op diverse momenten in het programma
op 10 en/of 11
Logo en link (naar video) op eventsite & platform
Productie video niet inbegrepen

Prijs op aanvraag

Jouw eigen relatie-event organiseren binnen het online programma van het Health
Valley Event 2021? Ook dat behoort tot de mogelijkheden! Relaties kunnen jouw
exclusieve contentactiviteiten online bijwonen en daarnaast meegenieten van het
online HVE-programma. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Tickets
Ticket Online Event op 10 & 11 maart: € 99,- (ex btw)
Toegang tot alle activiteiten van het Online event op 10 en 11 maart binnen
een unieke omgeving.
Content blijft een maand lang beschikbaar.
Health Valley partners ontvangen 1 of meer gratis ticket(s)

Expositiemogelijkheden
Virtuele beursvloer

Jouw eigen inhoudelijke sessie binnen het Online event,
passend binnen de event programmering (30 minuten)
Vooraf opgenomen of via een livestream verbinding
Interactie met bezoekers via chat of livestream
Content blijft een maand lang beschikbaar voor
bezoekers
Informatie over sessie op eventsite & platform
Logo en link op eventsite & platform
3 tickets (toegang tot gehele event)

Commercial op Online Event: € 3.000,-

afhankelijk van hun partnerpakket in 2021.

10 & 11 maart
€ 1.000,-

€ 500,-

Online event platform
Event beleving staat centraal
Professionele live streaming en pre recorded video mogelijkheden
Interactie via chat, polls, 1op1 videogesprekken of netwerk roulette
Online expo met virtuele stands
Zeer gebruiksvriendelijk platform

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

