  

  

Overzicht mogelijkheden en prijzen 2016
Media
Advertentie (full colour) in congresmagazine
geschatte oplage 1400 stuks
Logo op vgctnajaarscongres.nl
Advertentie op Z-card (programma) per dag

A4
A5

ʒǖǽǗǕǕ
ʒǜǚǕ
ʒǘǕǕ
ʒǝǕǕ

Stands op A-locatie (Kempenzaal)
Standruimte (2 x 2 meter) + 1 tafel
Standruimte (4 x 2 meter) + 2 tafels
Standruimte (6 x 2 meter) + 3 tafels
Extra tafel (135 x 65 cm), per stuk

ʒǖǕǕǕ
ʒǖǽǛǕǕ
ʒǗǽǕǕǕ
ʒǖǕǕ

Stands op B-locatie (Gender- of Diezezaal)
Standruimte (2 x 2 meter) + 1 tafel
Standruimte (4 x 2 meter) + 2 tafels
Standruimte (6 x 2 meter) + 3 tafels
Extra tafel (135 x 65 cm), per stuk

ʒǝǚǕ
ʒǖǽǙǚǕ
ʒǖǽǝǕǕ
ʒǖǕǕ

Overig
Informatie / folders laten neerleggen
Afscheidscadeautje voor congresdeelnemers
Bijdragen aan jubileumborrel

ʒǗǚǕ
ʒǚǕǕ
In overleg

Ideeën voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden zijn van harte welkom! Neem contact op met Lena
ter Haar via communicatie@vgct.nl Kijk ook op vgctnajaarscongres.nl

x

Alle bedragen zijn exclusief btw

x

Standprijzen zijn voor twee dagen (10 en 11 november 2016), inclusief lunch, koffie en thee en badges
voor twee personen, stroom en internetaansluiting.
Standprijzen zijn exclusief diner en overnachting.
51/ 1"/&+$(,01ʒǙǚ-"/-"/0,,+-"/!$ǽ
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Deel van plattegrond van NH Hotel Koningshof

De informatiemarkt in de Gender-, Kempen- en Diezezaal is op donderdag 10 november en vrijdag 11
november 2016 geopend. Deze zalen zijn het verzamelpunt voor de deelnemers tijdens het gehele congres.
Op de informatiemarkt bezoeken deelnemers stands van allerlei organisaties, zoals instellingen,
uitgeverijen, e-health- en softwareaanbieders, opleiders, stichtingen en patiëntenverenigingen. Deelnemers
komen daarnaast op de informatiemarkt bijeen voor de ontvangst, tijdens koffie- en theepauzes, om te
lunchen, voor een bezoek aan de e-market en om te netwerken.
De zalen zijn gemeubileerd met statafels, banken en lange tafels. Alle stands van de informatiemarkt staan
aan de buitenkanten van de zalen. Op de volgende paginaȉs 7&"'"#,1,ȉ0 van de informatiemarkt van 2015.
Deelnemers komen de informatiemarkt binnen via de Meijerij Foyer en de blauwe gangen. De zaal waar alle
keynotelezingen plaatsvinden (Beneluxzaal) is voor deelnemers alleen via de informatiemarkt toegankelijk.
Koffie-, thee- en lunchuitgifepunten zijn in alle zalen te vinden.
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Inkijk Kempenzaal, vanuit de doorloop naar de Beneluxzaal.

Impressie Genderzaal.
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Stands in Diezezaal.

Kempenzaal richting Genderzaal, vanuit het midden van de zaal.
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Kempenzaal, vanuit Genderzaal.

Helft Diezezaal, vanuit Kempenzaal (tijdens opbouw).
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