
 

Sponsorpakketten LVVP-congres ‘Zorg voor de toekomst’ 

Sponsor 

U wordt op diverse uitingen rondom en tijdens het LVVP-congres genoemd als 

sponsor, namelijk: 

• u krijgt een vermelding op de website (link) en in het programma op de 

dag van het congres 

• vermelding logo op banieren plenaire zaal 

• u kunt gebruikmaken van standruimte (statafel t.w.v. € 575,- 

• u ontvangt 2 vrijkaarten voor het bijwonen van het LVVP-congres  

U sponsort het LVVP-congres met een bijdrage van € 1.500,-  

Mediapakket 

• u krijgt een vermelding op de website (link) en in het programma op de 

dag van het congres 

• vermelding logo op banieren plenaire zaal 

• u ontvangt 2 vrijkaarten voor het bijwonen van het LVVP-congres  

U sponsort het LVVP-congres met een bedrag van € 1.000,-  

Standhouder 

Tijdens het LVVP-congres kunt u uw producten en diensten tonen door een 

statafel te huren. 

Als standhouder heeft u de volgende onderdelen in uw pakket: 

 

• u heeft de beschikking over een statafel inclusief 

o internet & stroom 

o 1 persoon standbemanning (extra standhouderpassen verkrijgbaar 

voor € 295,- per persoon) 

o koffie / thee en lunch. 

De kosten voor een standhouderpakket bedragen € 575,- 

  



 

Overzicht sponsormogelijkheden 

  Sponsor 
Media 

Sponsor 

Standhoud

er 

Logo 

website 

Sponsorbijdrage € 1.500 € 1.000,- € 575 € 300 

Vermelding logo op 

banieren plenaire zaal 
   

 

Vermelding logo op de 

website (met link naar 

eigen website)  

   

 

 

Vermelding  logo op 

het programma 

(congresdag) 

   

 

Gebruik van ruimte 

voor informatiestand / 

bedrijfspresentatie 

   

 

2 toegangskaarten     

Maatwerk sponsoring 

Tevens is het mogelijk om op een ander manier een bijdrage te leveren aan het 

LVVP-congres.  Enkele ideeën van onze kant, we staan ook open voor uw 

creatieve ideeën: 

• Pendelbus(sen) 

• Fotozuil 

• Lunch of borrel 

• Krantje, croissantje of waterflesje  
 

Mede mogelijk gemaakt door… Hierdoor zal uw organisatie op een positieve 

manier onder de aandacht van de deelnemers komen. 

  

Heeft u interesse in een van bovenstaande sponsormogelijkheden of heeft u 

wellicht nog andere ideeën? Laat het ons weten en wij stellen samen met u 

een maatwerk sponsorpakket op.  
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