NVFB sponsorpakketten en diensten 2018
Pakket hoofdsponsor "Platina"
€ 6000,Eerste keuze van locatie voor de stand op het congres, inclusief koffie en lunch voor 2 personen
2x een advertentie in full color in A4 op de achterzijde van het bulletin
Logo op de website van de NVFB met een link naar meer informatie
Logo op de Nieuwsbrief
Meesturen folder/flyer met het Bulletin (1x per jaar)
Folder/flyer in congrestas
Advertentie in congresboekje
Vermelding als sponsor "Platina" op NVFB stand
Pakket sponsor "Diamant"
€ 5500,Tweede keuze van locatie voor de stand op het congres, inclusief koffie en lunch voor 2 personen
2x een advertentie in full color in A4 aan de binnenzijde van de cover van het bulletin
Logo op de website van de NVFB met een link naar meer informatie
Logo op de Nieuwsbrief
Meesturen folder/flyer met het Bulletin (1x per jaar)
Folder/flyer in congrestas
Advertentie in congresboekje
Vermelding als sponsor "Diamant" op NVFB stand
Pakket sponsor "Goud"
€ 4000,Derde keuze van locatie voor de stand op het congres, inclusief koffie en lunch voor 2 personen
2x een advertentie in full color in A4 aan de binnenzijde van het bulletin
Logo op de website van de NVFB met een link naar meer informatie
Advertentie in congresboekje
Vermelding als sponsor "Goud" op NVFB stand
Pakket sponsor "Zilver"
€ 2500,1x een advertentie in full color A4 aan de binnenzijde van het bulletin
Derde keuze voor locatie stand op het congres incl. koffie en lunch voor 2 personen
Logo op de website van de NVFB met een link naar meer informatie
Vermelding als sponsor "Zilver" op NVFB stand
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NVFB sponsorpakketten en diensten 2018
Advertentietarieven NVFB Bulletin, aanleveren advertentie / vacature per email als pdf-bestand
Cover/ omslag uitsluitend A4 formaat
Excl. BTW
Achter buiten
full colour
€ 1.950,00
Achter binnen
full colour
€ 1.750,00
Voor binnen
full colour
€ 1.750,00

Inside / binnenwerk full colour
Hele pagina A4
185mm x 265mm
Halve pagina A5
185mm x 130mm
Kwart pagina A6
90mm x 130mm

Excl. BTW
€ 1.500,00
€ 850,00
€ 450,00

Overige diensten
Standplaats op het congres incl. koffie en lunch voor 2 personen
Lunch, koffie etc. standhouder exclusief stand per persoon
Advertentie in het congresboekje
A4
A5
A6
Meesturen folder / flyer met het Bulletin
Folder / flyer in congrestas
Vacature op website gedurende 8 weken voor leden
Vacature op website gedurende 8 weken voor niet-leden
Advertentie op de website gedurende 8 weken
Advertentie op de website gedurende 8 weken vanaf 3e advertentie in hetzelfde jaar
Advertentie op de website gedurende 8 tot 16 weken
Advertentie op de website gedurende 8 tot 16 weken vanaf 3e advertentie in hetzelfde jaar
Product Banner op website
Logo op de NVFB website, consumentenwebstie óf NVFB app met link naar meer informatie
Logo op de nieuwsbrief
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In de NVFB Nieuwsbrief (6x per jaar) staat een congresagenda, maar daar worden geen cursussen op vermeld;
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NVFB sponsorpakketten en diensten 2018
aan deze congresagenda zijn geen kosten verbonden.
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