Profileringsmogelijkheden tijdens het
IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres 2018
A. Expositieruimte
Het huren van de expositieruimte is inclusief:
- standruimte van 6 m² (3 x 2)
- 1 elektriciteitsaansluiting
- 1 tafel en 2 stoelen
- 3 toegangsbewijzen voor het jaarcongres (corporate IHE-deelnemers hebben daarnaast recht op
3x gratis congresdeelname)
- lunch voor 3 personen
- bedrijfs- of organisatielogo op het programmaoverzicht
- A-4 advertentie in de congresmap
- de mogelijkheid om zich tijdens de opening kort te presenteren, max. 3 minuten (tijdens deze
presentatie dient centraal te staan, wat het bedrijf voor IHE Nederland en/of RSO Nederland doet)
B. Presentatie tijdens de lunchpauze
Tijdens de lunchpauze wordt ruimte gereserveerd voor lezingen door leveranciers.
Duur van de lezingen is 15 minuten.
Randvoorwaarden:
- Het gebruik van het thema moet in de presentatie duidelijk aan de orde komen.
- Presentaties zijn zo opgebouwd dat ze ‘inhoudelijk’ de deelnemers iets bijbrengen.
- Zuiver commerciële presentaties kunnen geweigerd worden.
- Bij voorkeur een presentatie in samenwerking met een klant over een project, implementatie of
geleverde dienst bij deze klant.
- De titel evenals een korte inhoud van maximaal 50 woorden dient te worden ingeleverd.
- Inzending van een lezing is voorbehouden aan bedrijven die ook met een stand op het
Jaarcongres aanwezig zullen zijn.
Bijzonderheden:
- In verband met de programmering ontvangen wij het voorstel graag voor 15 september 2018.
- Meerdere titels voor een presentatie zijn mogelijk. Bij opgave van meerdere titels beslist de
congrescommissie welke titel wordt toegelaten.
- Bij een eventuele overschrijding van het maximum aantal presentatieplaatsen beslist de
congrescommissie, welke presentaties worden toegelaten op het jaarcongres.
- Uiterlijk 1 oktober ontvangt u van ons de beslissing met betrekking tot toewijzing van de lezing.

-

Kosten
Expositieruimte:
Expositieruimte + presentatie:

€ 1.500,€ 2.000,-

Aanmelden via het inschrijfformulier.

Details m.b.t. de standruimte:
-

6 m² standruimte (3 x 2)
eén tafel en 2 stoelen
elektriciteitsaansluiting
3 toegangsbewijzen voor het jaarcongres
catering tijdens het congresprogramma voor 3 personen
bedrijfs- of organisatielogo op het programma overzicht
A-4 advertentie in de congresmap
de mogelijkheid om zich tijdens de opening kort te presenteren (max. 3 minuten).

