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Sponsormogelijkheden
Uw product of dienst onder de aandacht brengen bij ruim 1.000 professionals uit de
bibliotheeksector? Dat kan. Het Nationale Bibliotheekcongres biedt een programma met
bevlogen sprekers en sterk inhoudelijke sessies. Maar daarnaast ook een inspiratieplein waar de
deelnemers inspiratie kunnen opdoen, kennis kunnen uitwisselen en gelegenheid hebben tot
netwerken.

…………………………………………………………………………………..
Wij hebben de verschillende sponsormogelijkheden en de daarbij horende kosten voor u op een
rijtje gezet.

Het inspiratieplein
Het inspiratieplein is de ontmoetingsplek van het congres, hier vinden verschillende horeca
momenten plaats en kan men gedurende de dag iets drinken en elkaar ontmoeten.
Op het inspiratieplein kunt u uw product of dienst zichtbaar maken voor alle bezoekers. Wij
bieden u hiervoor een aantal stand mogelijkheden aan. Daarnaast krijgt u in combinatie met een
stand gratis toegang tot het congres voor twee personen.

Maak uw stand interactief!
Dwing nieuwsgierigheid af bij de deelnemers! Ervaring wijst uit dat uw stand meer aanloop heeft wanneer u
ervoor zorgt dat er iets te doen is in uw stand. Dit kan echt van alles zijn; geef een demonstratie van uw
nieuwste product of dienst, ga met de deelnemers in gesprek of maak een interactieve quiz of spel! Wij
denken graag met uw mee.

Optie 1: L-wand
De opzet van de stand met panelenwand biedt u een prachtige manier om mensen naar uw
stand toe te trekken. U kunt de panelen vullen met verschillende foto’s of quotes of ervoor
kiezen om met één krachtige afbeelding de gehele wand te bedekken. Wij bieden u hiervoor een
stand aan bestaande uit 8 panelen van respectievelijk 44 en 66 cm per paneel. U levert het
ontwerp voor de panelen opgemaakt bij ons aan.
Daarnaast is het mogelijk om via ons een smart-tv te huren, welke in plaats van één van de
panelen opgehangen kan worden op een plek naar keuze. De stand beschikt over verlichting en
een stroompunt.

L-wand

Optie 2: XL of XXL Frame stand (nieuw!)
De XL frame en XXL stand is een stand waarbij u een statement kan maken met mooie foto’s of
afbeeldingen. De stand is echt een eyecatcher. U levert zelf de afbeeldingen naar keuze aan.
Nieuw dit jaar zijn de XL frame hoog en XXL frame. Ga met de XL frame hoog écht de hoogte in, wat
past bij de ruimtelijke uitstraling van de locatie. Met de XXL frame kan niemand om u heen, uw
aanwezigheid is gegarandeerd bij deze hoge en brede stand.
Ook kunt u voor een meerprijs een customized full-color vloersticker laten plaatsen. U kunt hiervoor
uw eigen foto of afbeelding uploaden. Zie de extra opties voor meer informatie.
XL frame recht

XL frame hoog (nieuw!)

XXL frame (nieuw!)

Optie 3: Spotlightstand
Hier kunt u uw product of dienst letterlijk en figuurlijk in de Spotlight zetten! U krijg de beschikking
over een extra grote lamp en een ronde vloersticker met een diameter van 200cm, in een door u
gekozen kleur. Let wel, dit is enkel een one color vloersticker. Ook kunt u voor een meerprijs een
customized full-color vloersticker laten plaatsen. U kunt hiervoor uw eigen foto of afbeelding voor
uploaden. Zie de extra opties voor meer informatie.
Binnen deze ruimte kunt u zelf uw stand inrichten, maar wij denken graag met u mee, zodat de
inrichting bij de look-and-feel van het congres past. Zie ook de extra opties voor statafel en zitjes
sets die goed passen bij de Spotlightstand.

Optie 4: uw eigen stand inrichten
Uiteraard staan wij open voor eigen ideeën. Wees creatief en ga aan de slag met het zelf inrichten
van uw stand! Omdat wij veel tijd en aandacht besteden aan de uitstraling van het congres, gaan wij
wel graag met u in gesprek over de invulling van uw stand. Banners, achterwanden en popupbeursbalie’s worden niet gewaardeerd! Neem vooral contact met ons op over mogelijkheden en
prijzen.

Prijzen
•
•
•
•
•

L-wand
XL Frame stand recht
XL Frame stand hoog
Spotlightstand (incl. vloersticker one color)
XXL Frame stand

€ 1.650,- excl. btw
€ 1.950,- excl. btw
€ 1.950,- excl. btw
€ 1.950,- excl. btw
€ 3.500,- excl. btw

Extra opties
Kastje: 4 vakken

€ 100,- excl. btw

Sokkel

€ 125,- excl. btw

Customized vloersticker

€ 175,- excl. btw

Met een eigen ontwerp kunt u een full-color vloersticker laten bedrukken (vierkant, 2x2, bij de
Spotlightstand is deze rond.
Smart TV

€ 200,- excl. btw

32 inch smart TV geschikt voor het afspelen films of afspelen van afbeeldingen in een loop. Bij de Lwand hangt de smart TV in de wand in plaats van een bedrukt paneel.
Smart TV + mini PC op statief

€ 300,- excl. btw

PC aangesloten op 32 inch smart TV geschikt voor het demonsteren van programma’s en websites en
het afspelen van PowerPoint presentaties. Bij de L-wand hangt de smart TV in de wand in plaats van
een bedrukt paneel.

In gesprek!
Wilt u de deelnemers echt de ruimte bieden om met u en elkaar in uw stand in gesprek te gaan?
Dan kunt u er voor kiezen één van onderstaande sets in uw stand te plaatsen.
Statafel + 2 krukken

€ 150,-

Zitje: tafeltje + 2 stoelen

€ 175,-

De inwendige mens versterken?
Is de honger naar kennis gestild? Praat u liever nog wat na met aanwezigen? Onder het genot van
een hapje of een drankje is het prettig netwerken. Laat uw product of dienst aan een brede groep
professionals zien. Een appeltje voor de dorst? Dat kan. Maar ook cupcakes met eetbaar logo of een
vitaliserende groenteshake gesierd door een rietje of vlaggetje met uw logo behoren tot de
mogelijkheden.
U kunt er ook voor kiezen om de afsluitende borrel te sponsoren. Uw sponsoring wordt uiteraard
kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld door middel van bedrukte servetten of viltjes. Heeft u een andere,
meer duurzame, manier in gedachten? Wij denken graag met u mee.
Voorbeelden van sponsoring: afsluitende borrel, groenteshakes, cupcakes met eetbaar logo,
(hand)fruit etc. (prijzen in overleg, afhankelijk van hoeveelheden etc.)

Een ‘paperless’ congres
Ook dit jaar jaar hebben we de ambitie om een papierloos congres te organiseren. We hebben daar in
eerdere edities al een goede start mee gemaakt, door middel van de congresapp die deelnemers kunnen
downloaden. We willen de standhouders vragen deze ambitie te delen en na te denken over hoe zij hun
stand zo papierloos mogelijk in kunnen richten.

Andere wensen?
Laat u zich niet beperken tot de hierboven genoemde sponsormogelijkheden. Ook dit jaar staan
wij zeker weer open voor nieuwe ideeën. Heeft u andere ideeën over de zichtbaarheid van uw
bedrijf op het Nationale Bibliotheekcongres? Wij helpen u graag met het uitwerken van
creatieve en passende sponsormogelijkheden. Neemt u in het geval van vragen of ideeën gerust
contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact
SPITZ congres & event | Jennifer Vaassen
Jennifer@spitz.nu
T: 070 360 97 94

