
 
Inschrijfformulier 
 

Sponsoring NLUUG conferenties 2010:  
Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede 
 
Ja, wij participeren in de NLUUG voor- en/of najaarsconferentie 2010. 
 

Concept A 

o Prijs € 1.450,00 (excl. 19% BTW)  deelname aan één conferentie 

o Prijs € 2.750,00 (excl. 19% BTW)  deelname aan beide conferenties 
 Standparticipatie met uitgangspunt: 
 - Stand van 3 x 2 meter en 2 medewerkers, 
 - Diaprojectie logo tijdens de pauzes  

- Insert in persmap 
- Participatie in de “NLUUG-prijsvraag”: door middel van vragen die alleen bij de  
participerende stands verkregen kunnen worden, ontstaat er een optimale interactie 
met sponsoren. Aan het einde van de congresdagen worden er onder de correcte 
antwoorden verschillende “professie gerelateerde” prijzen verloot. 

 
 

Concept B 

o Prijs € 1.000,00 (excl. 19% BTW) deelname aan één conferentie 

o Prijs € 1.800,00 (excl. 19% BTW) deelname aan beide conferenties 
 Sponsoring Early bird 
 
 

Concept C 

o Prijs € 2.000,00 (excl. 19% BTW) deelname aan één conferentie 

o Prijs € 3.500,00 (excl. 19% BTW) deelname aan beide conferenties 
Borrel. Aan het einde van de conferentie vindt er een borrel plaats voor alle 
deelnemers. Uw sponsoring voor deze borrel wordt in goed overleg duidelijk aan de 
deelnemers kenbaar gemaakt. Extra medewerkers van uw bedrijf zijn in goed overleg 
van harte welkom.   

 
 

Concept D 

o Prijs €    900,00 (excl. 19% BTW) deelname aan één conferentie 

o Prijs € 1.500,00 (excl. 19% BTW) deelname aan beide conferenties 
T-Shirt met maximaal 2 sponsoren met uw logovermelding op mauw  
(uitgangspunt 1 kleur) 

 
 

o Concept E  Prijs € 1.250,00 (excl. 19% BTW) 
Congrestassen. Tas heeft nuttige Congresinfo met 

 Bedrijfsinfo en kan door participant gepersonaliseerd worden  
(exclusief kosten tas en andere producties) 



 
Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Afdeling: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postadres:        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening:………………………………………………………… Datum:……………………………………… 
 
 
U kunt dit formulier: 
 

0318- 693365   patrick.arns@interactie.org 

 
 
of opsturen naar: 
 
 
Interactie Congresadministratie 
Antwoordnummer 2415 
6710 WB  Ede 
 
 
 
 
 

Voorwaarden: 
 

 Het is niet toegestaan nieuw personeel te rekruten op uw stand of via folders in de 
congrestas. 

 Indien u een prijsvraag wilt organiseren tijdens de conferentie, dient de uitreiking 
hiervan tijdens de borrel plaats te vinden. 

 Er moet tijdens de pauzes minimaal 1 persoon in de stand aanwezig zijn. 

 Visitekaartjes mogen alleen persoonlijk overhandigd worden en in de eigen stand 
neergelegd worden. Het op willekeurige plaatsen neerleggen van visitekaartjes is niet 
toegestaan. 
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