“Bouw & Infra Park introductie pakket”
NATIONALE ASBEST CONFERENTIE 2018

WWW.BOUW-INSTITUUT.NL/ASBEST

Inleiding
Op 6 november 2018 vindt wederom de Nationale Asbest Conferentie plaats. Hét congres waar
jaarlijks 150 experts uit de sector samenkomen om volledig te worden geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen en kunnen leren van elkaars ervaringen door een diversiteit aan praktijkcases.

Programma onderdelen 2018
• Het NIB Netwerk Moment
U gaat graag naar huis met nieuwe contacten waarmee u ook na het congres ideeën en ervaringen
uit kunt wisselen? Daar helpen wij u graag bij! U krijgt de tijd om op een unieke, informele en
wervelende manier kennis te maken met elkaar!
• Cocreatie staat centraal
Stel uw vragen en geef uw mening via uw smartphone. Door deze interactie ontstaan boeiende
discussies en krijgen uw vragen en feedback direct een podium.
• De Grote Asbestdiscussie
We leggen de experts prikkelende stellingen voor zodat gegarandeerd discussie ontstaat. Geef
ondertussen uw mening vanuit uw expertise.
• Cross industry
Internationaal topscheidsrechter Bas Nijhuis maakt een verfrissende vergelijking tussen de
asbestsector en de topsport.Vanuit een humoristische invalshoek krijgt u vernieuwende inzichten.
• Expertsessies
Kies het thema dat het best bij uw praktijk past. Interactie staat centraal zodat u kennis en ervaring
kunt uitwisselen met vakgenoten.

De volgende thema’s staan centraal:
De discussie over de gezondheidsrisico’s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de (on)mogelijkheden van
financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid zorgen dat ook u voor een uitdaging
staat. Tijdens de 17e Nationale Asbest Conferentie ontdekt u met dé experts opl ossingsgerichte
ideeën voor uw project, zoals:
> Juridische en praktische toepasbaarheid van het certificeringstelsel: In hoeverre staan de vereiste
veiligheidseisen voor u in verhouding tot de werkelijke risico’s?
> Bewustwording en stimuleringsmethoden: Hoe creëert u meer bewustwording bij pandeigenaren
en stimuleert u hen om asbest te saneren?
> (On)mogelijkheden van innovatie: Hoe vindt u toch een opening om te innoveren?
> Toezicht en handhaving: Hoe houdt u toezicht op het asbestverbod en het volgens wet- en
regelgeving verwijderen van asbest?
> Versnelling sanering van asbestdaken: Wat kunt u doen om de daken in uw regio voor 2024
asbestvrij te maken?

Functie- en brancheverdeling Nationale Asbest Conferentie

Waarom partner worden en investeren?
… Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage;
… Uw expertise op het gebied van asbest wordt onder de aandacht gebracht bij bovengenoemde groepen;
… Organiseer 1 op 1 gesprekken met door u zelf vooraf geselecteerde bedrijven;
… Toegangsbeleid: hoog percentage directe doelgroep door specifieke prijsstelling;
… U lift mee op vele marketingacties (-digitale- brochure, e- mailings, social media, vakbladen, blogs);
… Uw organisatienaam staat op het netvlies in de sector;
… Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

Dankzij uw partnership komt u gemakkelijk in contact en maakt u gemakkelijk vervolgafspraken met
opdrachtgevers en potentiële partners.

“One square meter of fame – Bouw & Infra Park introductie pakket”
Hoofd elementen congres
 Invulling van een netwerkpunt op de beursvloer van 1m² (sta tafel) – 1x eigen banner
meenemen is toegestaan

Promotie voorafgaand aan het congres





Mogelijkheid tot aanleveren van content voor de marketing campagne (ook na event)
Logo vermelding op de (digitale) brochure
Logo vermelding en hyperlink op de website van het event
Logo vermelding op alle e-mailings (ook aftersales)

Blikvangers op het congres en lead generation
 Logo vermelding op de event banners
 Ontvangst deelnemerslijst (naam, functie en organisatie) voorafgaand aan het event

Relatieontvangst &

 1 entree ticket voor de organisatie voor het congres
 20% korting op deelname tickets voor relaties

Investment: € 950,- excl. VAT

Wenst u gebruik te maken van dit Bouw & Infra park introductie pakket? Op de laatste
pagina tref je een inschrijfformulier.

Extra mogelijkheden:
Wat betreft partnerships zijn al uw wensen & eisen bespreekbaar en maak ik graag een pakket op
maat. Voorbeelden van andere partnermogelijkheden buiten de one square meter of fame:

1.

Netwerk Partner

2.

Inhoudelijke partnership – hosten van ronde tafel of presentatie

3.

1 op 1 meetings

4.

Video-interview
Interview op het evenement met spreker, dat in de marketing campagne zal worden
opgenomen en op de website word geplaatst

5.

Twitter feed / Social media sponsor

6.

Lanyards / badge sponsor
Logo van uw organisatie meerdere malen gedrukt op de lanyards. Zichtbaarheid gegarandeerd!

7.

Downloadable whitepaper

8.

Vip ontbijt/ lunch / diner
Voor minimaal 10 personen wordt er voor uw organisatie een round table VIP meeting
georganiseerd. Geef aan wie u wilt ontmoeten en wij nodigen deze namens jullie of namens
ons uit voor deze meeting.

Meer informatie:
Bas de Kroon
Strategic Partnership Manager
b.de.kroon@euroforum.nl
06-83386864

Liz de Bie
Congres Manager
l.de.bie@euroforum.nl
06-11334694

Participatie Nationale Asbest Conferentie 2018
Organisatiegegevens
Naam Organisatie:
Adres (post):
Postcode en plaats:
Website:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Factuurgegevens
Factuuradres:
Postcode en plaats:
Afdeling:
B.T.W. nummer:
P.O. nummer/ Referentienummer:

Functie:
Email:
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Op alle verbintenissen met Euroforum B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KVK
te Eindhoven (4743/97). Bekijk de algemene voorwaarden via http://www.euroforum.nl/klantenservice/

□ Hierbij verklaart ondergetekende de algemene voorwaarden van Euroforum B.V.te hebben
ontvangen en gelezen (s.v.p aankruisen ter bevestiging).
Datum, plaats:

Handtekening, naam:
mene
voorwaarden
NIB
gevestigd
te Eindhoven
S.v.p.
dit formulier
ingevuld en
ondertekend
retourneren
aan Euroforum, Postbus 845, 5600 AV Eindhoven tav Bas de Kroon of mailen naar
b.de.kroon@euroforum.nl of faxen naar 040-29 74 985.

