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WORLD FORUM DEN HAAG

Expositiepakketten en
sponsormogelijkheden!
• BASIC • COMFORT • EXCELLENT
... en andere mogelijkheden om uw bedrijf te promoten!
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Het NHG-Congres is de ontmoetingsplaats voor huisartsen en draagt bij aan de verwezenlijking van de wetenschappelijke NHG-doelstellingen. Bij het congres passen
termen als: huisartsen inspireren, netwerken en ervaringen uitwisselen. Tevens is het NHG-Congres de manier
voor huisartsen om te werken aan de wetenschappelijke
onderbouwing van de huisartsengeneeskunde, de kwaliteit van de dagelijkse praktijkvoering en bewust blijven
van de maatschappelijke werkelijkheid waarin zij acteren.
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Wij verwachten ruim 2500 bezoekers van uw doelgroep:
huisartsen en huisartsen in opleiding.

Keuze
expositiepakketten

Afmeting

Thema
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Logo/naam in digitale
vooraankondiging1, 3
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Logo/naam in uitnodiging4
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Flyer in congrestas
(1 pagina A5-formaat, max. 1)5

-





Logo/naam op label congrestas

-

-



Logo op sponsorpagina

De congresdeelnemers bezoeken tijdens de onvangst,
pauzes en netwerkborrel de expositieruimte.

Meer informatie op

2,5 m x 2,5 m
= 6,25 m2

voor 2
personen

Online banner in programmaoverzicht op nhgcongres.nl
(In 2017 waren er 24.000
bezoeken en 70.000 pageviews)

Ontvangst
Pauze
Lunchpauze
Pauze		
Borrel
Louman Museum Den Haag

Vanaf 2014 is er geen farmaceutische industrie meer aanwezig op de expositie van het NHG-Congres. Om (de schijn van)
belangenverstrengeling te voorkomen sluit het NHG zich aan
bij de KNAW Gedragscode Belangenverstrengeling en de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Fabrikanten van medische hulpmiddelen e.d. zijn, evenals in voorgaande jaren,
zeer welkom.

Excellent6

wordt
3 voorkeuren
toegewezen aan te geven2

Dagcatering

Programma
-

Comfort

In alle pakketten is uitbreiding m2 in overleg tegen
betaling mogelijk.

Het thema van het NHG-congres 2018 is de GGZ: Psychische
klachten in de huisartspraktijk. Het gaat over Psychische gezondheid; wat is gek en wat is normaal? Ervaringsdeskundigheid in de spreekkamer, bij de patiënt én bij de dokter. Handvatten hoe in de praktijk met alledaagse psychische klachten
om te gaan, zoals angst, burn-out of verslaving.
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Basic

Naam in dagprogramma

5

Kosten excl. 21% btw







€ 2.850,-

€ 6.750,-

€ 11.500,-

Let op: het betreft kale standruimte, u dient zelf standmateriaal te plaatsen.
1
2

3
4
5
6

Meerdere logo's met link mogelijk tegen betaling.
Voorkeur locatie stand
Indien u kiest voor een Excellent of Comfort pakket kunt u op bijgaande plattegrond maximaal 3 voorkeurslocaties aangeven in volgorde van uw voorkeur
(met nr. 1, 2 en 3). Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de
contracten. Excellent gaat altijd voor Comfort en Comfort voor Basic.
Uiterste aanleverdatum 12-04-2018.
Betreft postmailing, uiterste aanleverdatum drukwerkbestand is 10-07-2018.
Kant en klaar aanleveren, uiterlijk 12-10-2018.
Maximaal aantal beschikbare excellent pakketten is vier.
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Overige
sponsormogelijkheden

Logo/naam in uitnodiging
(inclusief bij Excellent en
Comfort)

C

Prijs

Bereik

Uiterste
inleverdatum

€ 1.500,-

13.500
huisartsen
en aios

10-07-2018

Flyer in congrestas
(1 pagina A5-formaat, kant
en klaar aanleveren,
inclusief bij Excellent en
Comfort)

€

Overige
promotiemogelijkheden

in overleg

750,-

12-10-2018

in overleg

7.500
bezoekers
per maand

Dagprogramma
advertentiemogelijkheden

deze

Prijs

Bereik

Dagprogramma

± 2.500
deelnemers

Logo/naam op sponsorpagina
(inclusief bij Excellent en
€ 1.500,Comfort; bij Basic alleen
naam inclusief)
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Binnenzijde omslag A5-formaat in
full colour

€ 1.250,-

Achterzijde omslag A5-formaat in
full colour

€ 1.500,± 2.500 deelnemers

Binnenpagina A5-formaat in full
colour

€

750,-

Binnenpagina liggend A6-formaat in
full colour

€

375,-

Dagprogramma wordt op 9 november uitgereikt. Totaal aantal
advertenties is beperkt en in overleg.
Uiterste aanleverdatum drukwerkbestand is 12-10-2018.
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Kruis uw voorkeur aan op bijgaand contract en stuur
dit zo spoedig mogelijk kosteloos retour.
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Heeft u vragen?
Neem dan rechtstreeks contact op met de afdeling Evenementen van het NHG via 030 - 282 35 00 of stuur een mail
naar evenementen@nhg.org.

Nederlands Huisartsen Genootschap
Evenementen
evenementen@nhg.org
Tel.: 030 - 282 35 00
nhgcongres.nl
Bezoekadres
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Correspondentieadres
Postbus 3231
3502 GE Utrecht

P

Schrijf u nu in als exposant
of sponsor van het NHG-Congres!
Kruis uw voorkeur aan op het contract en
retourneer dit aan evenementen@nhg.org

