PARTNER
PAKKET
THEMA: NABIJHEID

ORGANISATIE

8 OKTOBER 2020
NATIONAAL VOETGANGERSCONGRES
Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige
nationale congres dat zich richt op de voetganger.
Op 8 oktober wordt het congres voor de derde keer
georganiseerd , met dit jaar met het thema nabijheid.
Gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân zijn de
gastheren in 2020.

GASTHEREN

7 OKTOBER 2020
PRÉ-CONGRES
Dit pré-congres staat in het teken van Leeuwarden ervaren en elkaar ontmoeten in
een informele sfeer. Het avondprogramma bestaat uit een walking-dinner in een
informele setting waar u met elkaar verder kunt praten. Ook dit jaar kunt u als partner
uw naam verbinden aan het Nationaal Voetgangerscongres om diverse marketingen communicatiedoelstellingen te realiseren. Hieronder ziet u een uitgebreid en
doeltreffend partnerpakket.

PROFITEER VAN DE VOORDELEN
VAN EEN PARTNERPAKKET

WIE KUNT U ONTMOETEN?

Kom in contact meer dan 150
professionals
Presenteer uw visie, product(en),
diensten direct met uw doelgroep

Vakprofessionals op gebied van
Gezondheid, Ruimte, Mobiliteit,
Milieu, Economie en Bewegen
Bestuurders

Verdiep en verbreed uw kennis

Beleidsmakers

Hoor en anticipeer op de nieuwste
ideeën rondom mobiliteit/
voetgangers

Beleidsmedewerkers

Uniek en op maat: kies een
uitbreidingsmodule

PARTNERPAKKET - €1.995

Betrokkenen werkzaam bij van
gemeenten, provincies en het rijk
Kennisinstituten,adviesbureaus,
brancheorganisaties en toeleveranciers

MAX. 10 PARTNERS

Partnervermelding op de congreswebsite
Logovermelding op wervingsuitingen

(e-mailnieuwsbrieven (+/- 40.000 abonnees), programmaboekje, advertenties (+/- 100.000 lezers)

Uw eigen partnerpoint op het congres
(met tafel en stoelen op de congresvloer)

Een beeldscherm voor vertoning van uw video, presentatie en/of
interactieve vertoning van uw website/webshop of producten of projecten
Toegang voor 2 personen op het pré-congres en de congresdag
Toegang voor 2 personen tijdens het Walking-diner
Hotelovernachting voor 2 personen
(ontbijt en seperate kamers)

Nieuw: Mogelijkheid om een speeddate te organiseren met bezoekers
Keuze uit één van onze uitbreidingsmodules
(zie volgende pagina)

UNIEK EN OP MAAT:
KIES UW UITBREIDINGSMODULE

Met onze uitbreidingmodules kunt u uw partnerpakket naar wens aanvullen. Dit zit in uw
pakket en u betaalt hier niets extra voor. Deze unieke mogelijkheid geeft u de kans om
optimaal uw doelstellingen te bereiken. U heeft keuze uit de volgende modules:

BRANDEDCONTENTMARKETING*

INHOUDELIJKE PARALLELSESSIE**

Breng uw project, product of
boodschap middels een inhoudelijk
artikel in een van de vakbladen onder
de aandacht.

Deel uw kennis met de bezoekers in
uw eigen sessie

• 1/1 pagina inhoudelijk artikel of
blog in een magazine of website
naar keuze (MobiliteitsPlatform,
Verkeerskunde, OV Magazine)

• Verspreiding van het inhoudelijk
artikel of blog via: social media,
nieuwsbrief en website van de
desbetreffende titel. Toevoeging
van het artikel aan uw eigen
bedrijfspagina

*
Een inhoudelijk artikel gaat over een project waarin
vooral meerdere betrokkenen aan het woord
komen. Een blog biedt de mogelijkheid uw opinie
of visie te geven over een onderwerp, thema of
marktontwikkeling.
**
Aan deze module zijn enkele voorwaarden verbonden.
Uw sessie moet noncommercieel zijn en bestaan uit
een inhoudelijke bijdrage over een van uw projecten in
samenwerking met een opdrachtgever. U presenteert
samen met de opdrachtgever. Alleen in overleg
en na goedkeuring van de Raad van Advies van het
Nationaal Voetgangerscongres wordt u uitgenodigd
om een sessie te verzorgen. Max. 5 sessies.

• Een eigen inhoudelijke bijdrage
aan het congresprogramma in de
vorm van een parallelsessie
• Werving onder bezoekers voor uw
sessie op de congreswebsite

MEER WETEN OF RESERVEREN?
NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE ACCOUNTMANAGERS

LIAN KEIJZER

WILFRED WESTERHOF

lkeijzer@acquirepublishing.nl

wwesterhof@acquirepublishing.nl

038 460 63 84

06 156 295 59 | 038 460 63 84

@DEVOETGANGER
#DEVOETGANGER

ORGANISATIE

GASTHEREN

