Hét congres voor de verhuurbranche

Omzet is pas omzet als het op de bank staat
Deze editie staat in het teken van interne en externe fraude, diefstal en preventie,
debiteurenbeheer, incassoproces en welke preventieve acties u zelf kunt
ondernemen.

Het congres is bedoeld voor:
•
•
•
•
•

algemeen en financieel verantwoordelijken van verhuurbedrijven
debiteurenbeheerders van verhuurbedrijven
riskmanagers en schadeafwikkelaars
verzekeringsmaatschappijen en schadeonderzoekers
branche- en preventieorganisaties

Optimaal Verhuren 2011
27 Januari 2011 van 11.00 tot 17.00 uur

Expo Center Houten
Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Hoofdsponsor van het congres Optimaal verhuren
De hoofdsponsor heeft een unieke mogelijkheid om haar organisatie te promoten; de naam wordt direct verbonden
aan dit kwalitatief hoogwaardige congres en zal actief bijdragen aan het preventieve karakter.
Hoofdsponsor-zaal en lezing door Hoofdsponsor
De Hoofdsponsor verbindt zijn naam aan één van de zalen naar keuze. Hierbij heeft u de keuze tussen de zaal waar
de gezamenlijke bijeenkomst plaatsvindt, of één van de parallelle zalen.
Daarnaast verzorgt de hoofdsponsor een lezing / workshop welke toegankelijk en toepasselijk is voor alle bezoekers
van het congres, met als voorlopig onderwerp ‘Fraude en Diefstal’. De inhoud van deze lezing of workshop dient
vooraf aan Verhuurnet overlegd te worden en indien vereist aangepast.
Expositie
De beschikbare oppervlakte voor de expositie is 24 m2. Er wordt gerekend op maximaal zes personen
standbemanning. Voor deze zes personen zijn er lunches en drankjes beschikbaar.
Progammaboek
De Hoofdsponsor heeft een exclusieve pagina in het programmaboek voor de deelnemers aan het congres. Op de
programmapagina is de hoofdsponsor prominent aanwezig door de naam die de Hoofdsponsor aan de zaal heeft
verbonden.
Folder / hand out (250 stuks)
Om uw aanwezigheid als hoofdsponsor te benadrukken zullen de deelnemers bij vertrek een hand out van de
hoofdsponsor verstrekt krijgen (Zelf aanleveren van een folder gedrukt 250 stuks)
Deelnemerslijst
U ontvangt de deelnemerslijst van het congres. Deze bevat namen, functies en contactgegevens.
Communicatiemiddelen
De Hoofdsponsor is prominent aanwezig in alle communicatiemiddelen.
Op de website www.optimaalverhuren.nl is een exclusieve pagina voor de Hoofdsponsor gereserveerd, waar naartoe
wordt gelinkt vanaf een opvallende banner op de homepagina. Vanaf deze pagina kan doorgeklikt worden naar de
eigen website. De website www.optimaalverhuren.nl blijft twaalf maanden actief.
Op alle communicatiemiddelen met de bezoekers is het logo van de hoofdsponsor aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn
drukwerk en e-mail contact, toegangskaarten.
Toegangskaarten
U ontvangt onbeperkt toegangskaarten voor het congres, inclusief lunch en drankjes.

Prijs Hoofdsponsorpakket
De prijs voor dit Hoofdsponsorpakket bedraagt € 5.995,-, exclusief BTW.
Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Sponsor van het congres Optimaal verhuren
Als Sponsor heeft u een unieke mogelijkheid om uw organisatie te promoten op dit kwalitatief hoogwaardig congres.
Expositie
De beschikbare oppervlakte voor de expositie is 12 m2, en is op de informatiemarkt bij het congres.
Er wordt gerekend op vier personen standbemanning. Voor deze vier personen zijn er lunches en drankjes
beschikbaar.
Progamma boek
De bezoekers ontvangen bij binnenkomst een programma-/informatieboek. De Sponsor kan zijn organisatie onder de
aandacht brengen in een advertorial in het programmaboek. De ruimte hiervoor is een halve pagina.
Deelnemerslijst
U ontvangt de deelnemerslijst van het congres. Deze bevat namen, functies en contactgegevens.
Communicatiemiddelen
Als Sponsor bent u duidelijk aanwezig in verschillende communicatiemiddelen.
Op de website www.optimaalverhuren.nl is het logo van de Sponsor op een duidelijk zichtbare plek aanwezig, inclusief
contactgegevens en een link naar de eigen website. De website www.optimaalverhuren.nl blijft twaalf maanden actief.
Toegangskaarten
U ontvangt 22 toegangskaarten voor het congres, inclusief lunch en drankjes.

Prijs Sponsorpakket
De prijs voor het pakket Sponsor bedraagt € 2.995,- exclusief BTW.
Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Pakket Exposant
Als Exposant is het belangrijkste aspect uw aanwezigheid op de expositieruimte om zo in contact te komen met de
deelnemers van het congres.
Expositie oppervlakte
De oppervlakte van de beschikbare expositieruimte is 6 m2.
Er wordt op twee personen standbemanning gerekend. Voor hen zijn er lunches en drankjes beschikbaar.
Communicatiemiddelen
Als Exposant bent u duidelijk aanwezig in verschillende communicatiemiddelen.
Op de website www.optimaalverhuren.nl is het logo van de Exposant aanwezig, inclusief contactgegevens en een link
naar de eigen website. De website www.optimaalverhuren.nl blijft twaalf maanden actief.
De bezoekers ontvangen bij binnenkomst een programma-/informatieboek. Daarin is de Exposant duidelijk aanwezig
met logo en contactgegevens.
Deelnemerslijst
U ontvangt de deelnemerslijst van het congres. Deze bevat namen, functies en contactgegevens.
Toegangskaarten
U ontvangt tien toegangskaarten voor het congres, inclusief lunch en drankjes.

Prijs Exposant pakket
De prijs voor het pakket Exposant bedraagt € 1.995,- exclusief BTW.
Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Pakket Exposant buiten
Als Exposant buiten is het belangrijkste aspect uw aanwezigheid op de expositieruimte bij het congres. U bent
zichtbaar aanwezig om zo in contact te komen met de bezoekers van het congres. In het pakket Exposant buiten is
het volgende opgenomen:
Toegangskaarten
U ontvangt tien toegangskaarten voor het congres, inclusief lunch en drankjes.
Expositie
Buiten is meer expositieruimte beschikbaar dan binnen. Dit betekent dat u uw expositie ruimer op kunt zetten,
bijvoorbeeld met materieel. Uw expositieruimte bij de entree is 16 m2.
De standbemanning bestaat uit één persoon. Voor deze persoon is er een lunch en drankjes beschikbaar.
Communicatiemiddelen
De Exposant buiten is duidelijk aanwezig in verschillende communicatiemiddelen.
Op de website www.optimaalverhuren.nl is het logo van de Exposant buiten aanwezig, inclusief contactgegevens en
een link naar de eigen website. De website www.optimaalverhuren.nl blijft twaalf maanden actief.
Daarnaast is de Exposant buiten duidelijk aanwezig in het programmaboekje met logo en contactgegevens.
Deelnemerslijst
U krijgt inzage in de deelnemerslijst van het congres. Deze ontvangt u via e-mail en bevat namen, functies en
contactgegevens.

Prijs pakket Exposant buiten
De prijs voor het pakket Exposant buiten bedraagt € 1495,- exclusief BTW.
Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Optioneel bij Optimaal verhuren
Voornoemde pakketten kunnen uitgebreid worden. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
•

Aanleveren folder / hand out (250 stuks)
Het aanleveren van een folder gedrukt 250 stuks t.b.v. het congres à €100,-

•

Aanleveren congrestassen (250 stuks)
Het aanleveren van congrestassen 250 stuks t.b.v. het congres à €100,-

•

Aanleveren keycords (250 stuks)
Het aanleveren van keycords (250 stuks) t.b.v. het congres à €100,-

•

Standverzorging
Indien gewenst kunnen wij voor u de stand verzorgen. Hiervoor maken wij een aparte offerte.

•

Extra standbemanning
Extra standbemanning kost € 50,- per persoon. Dit is inclusief lunch en drankjes.

Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Locatieplattegrond

Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

Bevestigingsformulier (faxen naar 087-875 20 21)
Ondergetekende:
Naam contactpersoon:
Functie:
E-mail adres:
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode, plaats:
Telefoonnummer:
bevestigt met dit formulier dat het volgende wordt afgenomen m.b.t. het congres Optimaal verhuren 2011:
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

□

Pakket Hoofdsponsor à € 5.995,-

□

Pakket Sponsor

à € 2.995,-

□

Pakket Exposant

à € 1.995,-

□

Pakket Buitenterrein

à € 1.495,-

□

Aanleveren folder / hand out (250 stuks) t.b.v. congres à €100,-

□

Aanleveren congrestassen (250 stuks) t.b.v. congres à €100,-

□

Aanleveren keycords (250 stuks) à €100,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Betalingsconditie: 50% van het totaalbedrag dient binnen twee weken na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn. De resterende 50% dient
uiterlijk een maand voor het evenement voldaan te zijn.

Voor akkoord:
Naam:

Handtekening:

Datum:

Organisatie van Optimaal Verhuren 2011 is wederom in de handen van:
Voor meer informatie; info@optimaalverhuren.nl of 31 (0) 87 87 520 20

