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Het podium is aan u!
Congres Podiumkunsten is hét congres voor het podiumkunstenveld. Jaarlijks verwelkomt het congres
ruim 500 vertegenwoordigers van podia, festivals, ensembles, orkesten, dans- en theatergezelschappen,
fondsen en overheidsinstanties. Van nieuwe directeur tot veteraan in het vak. Gedurende de twee dagen
delen en halen zij informatie over de nieuwste ontwikkelingen in het veld.
Dit jaar is het thema: open podium. Het podium als de huiskamer van de stad, als plek om weg te dromen,
als oefenplaats voor de democratie. Tijdens Congres Podiumkunsten 2017 zoomen we in op de bijzondere
plek die het podium inneemt in de samenleving. Het thema zorgt voor een dynamisch programma en wij
zien hierin mogelijkheden voor uw bedrijf om zich te presenteren.
Met ruim 500 loyale deelnemers vormt Congres Podiumkunsten een gewild podium voor bedrijven. Een
sponsorship geeft uw bedrijf de mogelijkheid om uw zichtbaarheid te vergroten, imago en
naamsbekendheid te versterken, de band met relaties te verdiepen en nieuwe zakelijke contacten te
leggen.
Lees in deze brochure over de verschillende sponsorpakketten. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Heeft u uw keuze direct gemaakt? Vul dan het online sponsorformulier in.
Vragen? We gaan graag met u in gesprek om samen tot een win-win sponsorship te komen. Neem contact
op met Anne Harinck van SPITZ congres en event: anne@spitz.nu of 070 360 97 94.
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Hoofdsponsor
Prijs: € 5.000,00
Als hoofdsponsor bent u onze partner tijdens het tweedaagse congres. Een prachtige kans om uw
organisatie prominent en bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Wij bieden u:
 een stand naar keuze op het Paradeplaza
 partnervermelding op de congreswebsite
 partnervermelding in de congres app
 partnervermelding op locatie bij de registratiebalie
 logo op de voorzijde van het blokkenschema
 u sponsort een horecamoment gedurende het congres
 gratis toegang tot het tweedaagse congres voor twee personen

Paradeplaza
Prijs enkele stand: € 1.950,00
Prijs dubbele stand: € 2.700,00
Het Paradeplaza is dé centrale ontmoetingsplek van het congres waar bedrijven hun producten of
services presenteren in stands. Ook vinden hier alle cateringmomenten plaats waardoor er veel aanloop
is van deelnemers. Wij bieden u een enkele of dubbele stand. De stands bestaan uit:
 een metalen frame inclusief bedrukte plaat en lamp
 1 hoge tafel met 2 krukken
 1 stroompunt
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
 gratis toegang tot het tweedaagse congres voor twee personen
Om uw stand herkenbaar te maken, wordt de plaat bedrukt met door u aangeleverd beeldmateriaal.
Hieronder vindt u een voorbeeld. De afbeelding levert u aan via het registratieformulier óf uiterlijk
vrijdag 5 mei 2017 via anne@spitz.nu
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Congres app
Prijs: € 3.000,00
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.
Congres Podiumkunsten digitaliseert: het papieren
programmaboekje maakt plaats voor een app! Staat
duurzaamheid of technische innovatie binnen uw bedrijf
centraal? Sponsor dan de congres app.
Wij bieden u:
 naamsvermelding op de inlogpagina van de app
(hiernaast aangegeven met het logo van SPITZ)
 naamsvermelding in het hoofdmenu van de app
 uw bedrijf wordt als eerste genoemd in het overzicht
van sponsoren
 logo vermelding op de congreswebsite
 gratis toegang tot het tweedaagse congres voor één
persoon

Lanyards
Prijs: € 2.250,00
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.
Netwerken is een van de belangrijkste doelen van deelnemers aan het congres. Naambadges zijn daarbij
onmisbaar. U kunt bij iedere ontmoeting betrokken zijn door de lanyards met uw logo en/of
bedrijfsnaam te leveren. Twee dagen lang bent u uitermate zichtbaar – men kan er niet om heen! Wij
bieden u:
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
 gratis toegang tot het tweedaagse congres voor één persoon
Let op: u levert zélf de lanyards. Lengte en haak in overleg met SPITZ congres en event.

Live on stage
Prijs: € 900,00
Prijs inclusief enkele stand: € 2.300,00
Prijs inclusief dubbele stand: € 3.000,00
Zet uw product of service in de spotlight tijdens een deelsessie! Deze deelsessie is onderdeel van het
officiële congresprogramma. Wij bieden u:
 een deelsessie van maximaal 30 minuten
 een zaal met technische basis
 aankondiging van de sessie in het online programma
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
 gratis toegang tot het tweedaagse congres voor één spreker
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Flesje water
Prijs: € 1.100,- (500 flesjes)
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.
Les de informatiedorst van deelnemers! Op strategische punten worden waterflesjes geplaatst voorzien
van uw bedrijfsnaam, logo of boodschap op de wikkel. Een welkom gebaar. Wij bieden u:
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
Let op: u levert zélf de flesjes.

Energy bar
Prijs: € 750,00 euro (500 repen)
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.
Wilt u de bezoekers voorzien van een extra energie boost? Dat kan door middel van een energy bar met
uw bedrijfsnaam, logo of boodschap op de wikkel. Wij bieden u:
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
Let op: u levert zélf de energy bars.

Blokkenschema
Prijs advertentie A5: € 550,00
Treed op de voorgrond met uw advertentie op het blokkenschema. Een blokkenschema is een
visueel schema van het programma, gedrukt op papier. Deelnemers ontvangen het blokkenschema
bij aankomst en stippelen aan de hand hiervan hun eigen programma uit. U bent dus altijd in beeld
wanneer deelnemers het programma bekijken! Wij bieden u:
 een A5 advertentie
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app

Een andere vorm van betrokkenheid? Wij denken graag
met u mee!
Er zijn talloze andere mogelijkheden waarop uw bedrijf betrokken kan zijn bij het Congres
Podiumkunsten 2017. Heeft u al eens gedacht aan het sponsoren van een intiem concert, een
cateringmoment, een 1-op-1 theaterbelevenis of een mobiel oplaadpunt op het Paradeplaza. Wat laat u
de bezoekers beleven? Wij denken graag met u mee!
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Totaaloverzicht
Sponsor pakket

Kosten

Hoofdsponsor

€ 5.000,00

Enkele stand op het Paradeplaza

€ 1.950,00

Dubbele stand op het Paradeplaza

€ 2.700,00

Congres app

€ 3.000,00

Lanyards

€ 2.250,00

Live on stage

€ 900,00

Live on stage + enkele stand op het Paradeplaza

€ 2.300,00

Live on stage + dubbele stand op het Paradeplaza

€ 3.000,00

Flesjes water – 500 stuks

€ 1.100,00

Energy bar – 500 stuks

€ 750,00

A5 advertentie op blokkenschema

€ 550,00

Andere vorm van betrokkenheid

Bespreekbaar

Contact
Heeft u uw keuze direct gemaakt? Vul dan het online sponsorformulier in. Voor meer informatie over
sponsorship neemt u contact op met Anne Harinck van SPITZ congres en event.
Anne Harinck
SPITZ congres en event
anne@spitz.nu
070 360 97 94
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