MELD JE NU AAN ALS VIRTUELE STANDHOUDER
EN BEREIK JOUW DOELGROEP
Wil je ook je organisatie, product of dienst actief onder de aandacht brengen bij ruim 1.000
professionals uit de bibliotheeksector? Dat kan ook tijdens de digitale editie van het Nationale
Bibliotheekcongres op 19 januari 2021. Meld je nu aan als virtuele standhouder en bereik jouw
doelgroep!

WAT BIEDEN WE AAN?
Deel online jouw innovaties, producten en projecten via een persoonlijke pagina die je zelf kunt
vullen. Wees creatief en ga aan de slag met het inrichten van jouw virtuele stand!
We bieden een breed scala aan tools om de pagina in te richten;
1. Voeg jouw organisatienaam en logo toe, zodat je pagina gelijk herkenbaar is.
2. Vul al jouw relevante contactgegevens in. Deelnemers kunnen hierdoor gemakkelijk contact
met je leggen.
3. Upload interessante brochures. De deelnemers kunnen deze brochures downloaden.
4. Heb je mooie video’s en foto’s, waarin je een nieuw product of dienst toont?
Ook deze kan je plaatsen, zodat de deelnemers deze kunnen bekijken.

INTERACTIE MET DEELNEMERS
Deelnemers kunnen uiteraard ook op afstand met jou in gesprek! Dit kan op twee manieren:
1. Beeldbellen; je geeft een contactpersoon op, die de gehele congres dag bereikbaar is voor de
deelnemers om te beeldbellen.*
2. Chatfunctie; wanneer een deelnemer bijvoorbeeld een korte vraag heeft, kan hij of zij
gebruik maken van de chatfunctie. Iemand van jouw organisatie is via de chat bereikbaar om
deze vragen te beantwoorden.*
*Jouw pagina wordt vanaf het versturen van de uitnodiging (oktober/november) getoond op het
platform. Deelnemers kunnen dus vanaf die periode jouw pagina al bekijken. De “fysieke”
aanwezigheid van een persoon is alleen op 19 januari 2021.

MATCHEN
Deelnemers vullen bij aanmelden hun interessegebieden in. Komen deze overeen met de kenmerken
van jouw organisatie of project? Dan wordt jouw pagina automatisch voor deze deelnemer
voorgeselecteerd in het digitale platform.

HOEVEEL DEELNEMERS KAN JE VERWACHTEN?
De fysieke editie van het congres trekt ieder jaar rond de 1000 deelnemers. Aangezien een digitale
editie voor deelnemers makkelijker de mogelijkheid geeft om aan te sluiten, verwachten wij een
mogelijke verdubbeling van dit aantal.

KOSTEN
De kosten voor deelname als virtuele standhouder bedragen € 500,- excl. BTW.

AANMELDEN
Geïnteresseerd? Meld je hier aan. Na het aanmelden kun je de pagina beheren en invullen. De
pagina wordt online gepubliceerd na ontvangst van de betaling.

VRAGEN?
Heb je vragen over de virtuele stand? Dan kan je contact opnemen met Danielle Krab van SPITZ
congres & event via 070 360 97 94 of registratie@spitz.nu
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