Dag van de gastvrijheid 2017
Sponsormogelijkheden
Verbind u als partner met de Dag van de Gastvrijheid en Gastvrijheidszorg met Sterren 2017 en maak
gebruik van de volgende mogelijkheden:
 K
 oppeling van uw merk & producten/diensten aan het meest uitgebreide Gastvrijheidszorg-project in
Nederland voor de Verzorging & Verpleging, Ziekenhuizen, GGZ-instellingen en Revalidatie-instellingen;
D
 e mogelijkheid om u als kennispartner te profileren naar deelnemende zorginstellingen en naar
genomineerden op basis van 3 uitgebreide communicatie pakketten;
 D
 e uitreiking van de GMS awards 2017 vindt plaats op de Dag van de Gastvrijheid. U kunt zelf kiezen of
u zich wilt r ichten op de awards, het congres, de zorgmarkt óf op alle 3.
GMS Awards

Premium

Goud

Zilver

7

5

2

€ 7.495

€ 4.995

€ 3.495

Premium

Goud

Zilver

5

3

2

€ 6.495

€ 3.995

€ 2.495

Logo in alle communicatie-uitingen GMS**
Aanwezigheid Awarduitreiking (relatie kaarten)
Deelname nominatie lunch
Expertartikel 1/1 pagina in Sterrengids
Advertentie 1/1 pagina in Sterrengids
PRIJS

Congres
Logo in alle communicatie-uitingen*
Sponsorpagina op congreswebsite
Verzorgen workshop
Relatiekaarten congres
Inhoudelijke bijdrage in congresmailing
Pagina in congresboekje (verspreiding digitaal en print)
PRIJS

dagvandegastvrijheid.com

Zorgmarkt

Premium

Goud

Zilver

Stand (aantal m2)

20

12

7,5

Standhouderskaarten

4

3

2

Relatiekaarten congres

3

2

1

€ 7.495

€ 4.995

€ 2.495

Premium

Goud

Zilver

€ 14.995

€ 9.995

€ 7.495

Logo in alle communicatie-uitingen*

Lead (max 30) ontvangen uit eenmalige themamail
PRIJS

Complete pakketten Dag van de Gastvrijheid

*	Communicatie Zorgmarkt en Congres bestaat uit: Logovermelding op websites congres en Gastvrije Zorg, in congres
emailnieuwsbrieven en print advertenties
**	Communicatie GMS awards bestaat uit: Logovermelding op website GMS/ Gastvrije Zorg, in ezine awards-uitreiking,
nabeschouwingsartikel Gastvrije Zorg en in openingsvideo Awardsuitreiking. Advertorial in thema-nieuwsbrief GMS awards.

Extra mogelijkheden
Award eigenaar (naam verbinden aan award van een categorie).

€ 2.500

Videointerview met partner/sponsor/deelnemer tijdens het event: item in nabeschouwingsvideo.

€ 1.750

Nationale gastvrijheidsonderzoek

op aanvraag

Leadgeneration

op aanvraag

Borrel/ontbijtsessie

op aanvraag

Verbind u nu
als partner aan
Dag van de
gastvrijheid!

dagvandegastvrijheid.com

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op!
Ilona van Zuidam • Accountmanager
E: ilonavanzuidam@vakmedianet.nl
T: 088-5840994 • M: 06-46388087

