SPONSOR BROCHURE
15 MEI 2018
STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE
LEEUWARDEN

SPOT-LIVE is een nieuw, jaarlijks terugkerend symposium voor de cultuursector en in het
bijzonder voor de podiumkunsten. De opvolger van het Congres Podiumkunsten in een totaal
ander jasje én met andere inhoud. SPOT-LIVE neemt u mee naar de denkwereld van
vooraanstaande, originele en spannende makers en denkers. Een spannend programma vol
inspiratie, belevenis en passie, welke deelnemers kunnen meenemen in eigen werk en leven.

TAKE-YOUR-SPOT
Vol inspiratie biedt SPOT-LIVE u de gelegenheid om u te presenteren. Met de vele deelnemers,
allen op professioneel niveau betrokken in de cultuursector en in het bijzonder binnen de
podiumkunsten, vormt SPOT-LIVE een platform voor uw organisatie om uw zichtbaarheid te
vergroten. Uw imago en naamsbekendheid te versterken en de band met relaties te verdiepen en
nieuwe zakelijke contacten te leggen.

In deze brochure treft u de verschillende sponsormogelijkheden. Alle genoemde prijzen zijn
exclusief BTW.

CONTACT
We gaan graag met u in gesprek om samen tot afspraken te komen. Neem contact op met Evita
Issa van SPITZ congres en event via evita@spitz.nu of bel 070 360 97 94.

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

ON-THE-SPOT
ON-THE-SPOT is dé centrale ontmoetingsplek van de bijeenkomst waar bedrijven hun producten of
services presenteren in een Spotlightstand... Letterlijk en figuurlijk in de Spotlight! Een nieuw,
verassend en inspirerend concept om uw bedrijf te profileren. Ook vinden hier alle
cateringmomenten plaats, waardoor er veel aanloop is van deelnemers.

HOOFDSPONSOR
Prijs: € 5.000,00
Als hoofdsponsor bent u onze partner tijdens het symposium. Een prachtige kans om uw
organisatie prominent en bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
Wij bieden u:
 een Spotlightstand naar keuze op ON-THE-SPOT
 partnervermelding op de congreswebsite
 partnervermelding in de congres app
 partnervermelding op locatie bij de registratiebalie
 u sponsort een horecamoment gedurende het congres
 gratis toegang tot het symposium voor twee personen

SPOTLIGHTSTAND
Prijs: € 1.450,00
Wij bieden u een Spotlightstand bestaande uit:
 Een ronde vloersticker met een diameter van 128 cm in basis kleur van het congres
 Een XL-Lamp op een krukje
 Een paneel van 100 cm x 200 cm, inclusief een plaat van 90 cm x 160 cm bedrukt met door
u aangeleverd beeldmateriaal
 1 stroompunt
 Logo vermelding op de congreswebsite
 Vermelding in de congres app
 Gratis toegang tot het symposium voor één persoon

Binnen deze ruimte kunt u uw stand inrichten met een keuze
uit de volgende extra opties …

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

EXTRA OPTIES SPOTLIGHTSTAND
Hieronder treft u een aantal extra opties om uw Spotlightstand compleet te maken. Zodoende
wordt uw stand nog aantrekkelijker. Wij denken graag met u mee om een keuze of combinatie te
maken, welke ideaal is voor uw bedrijf of product en welke past bij de look-and-feel van het
symposium.
Let op: eigen meubilair, banners en dergelijke zijn niet toegestaan!

TALK-ON-THE-SPOT
Statafel + 2 krukken
€ 150,Wilt u de deelnemers echt de ruimte bieden om met u en elkaar in uw stand in gesprek te gaan?
Dan kunt u er voor kiezen om een statafel met 2 krukken in uw stand te plaatsen.

SPOT-ON-LINE
iPad Pro met standaard
€ 200,12,9 inch iPad Pro geschikt voor het afspelen van films/afbeeldingen en het eventueel registreren
van deelnemers info en dergelijke.

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

IN-THE-SPOTLIGHT
Sokkel
€ 75,Heeft u een product, die u echt een speciaal plekje in uw stand wilt geven? Plaats dan een sokkel in
uw stand.
Bedrukte plaat (3 kanten)
€ 75,De sokkel wordt met één plaat (over drie kanten) bedrukt met door u aangeleverd beeldmateriaal.

Let op: u kunt eventueel i.p.v. de paneel van 100 cm x 200 cm uit het basis pakket van de
Spotlightstand, kiezen voor de optie sokkel + bedrukte plaat . U hoeft dan niet nogmaals
bovenstaande kosten (€150,00) te betalen.

CUSTOMIZE-YOUR-SPOT
Bedrukte vloersticker
€ 125,Om uw stand een extra persoonlijke tint te geven, kunt u de vloersticker naar eigen ontwerp met
een ronde plaat (diameter van 128 cm) vormgeven.

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

APP-ON-THE-SPOT
Prijs: € 3.000,00
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.

SPOT-LIVE digitaliseert: het papieren programmaboekje maakt
plaats voor een app! Staat duurzaamheid of technische
innovatie binnen uw bedrijf centraal? Sponsor dan de congres
app. Wij bieden u:
 naamsvermelding in het hoofdmenu van de app
(hiernaast aangegeven met het logo van SPOT-LIVE)
 naamsvermelding op de inlogpagina van de app
 uw bedrijf wordt als eerste genoemd in het overzicht
van sponsoren
 logo vermelding op de congreswebsite
 gratis toegang tot het symposium voor één persoon

WATER-ON-THE-SPOT
Prijs: € 1.100,- (500 flesjes)
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.

Les de informatiedorst van deelnemers! Op strategische punten worden waterflesjes
geplaatst voorzien van uw bedrijfsnaam, logo of boodschap op de wikkel. Een welkom
gebaar. Wij bieden u:
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
Let op: u levert zélf de flesjes.

ENERGY-ON-THE-SPOT
Prijs: € 750,00 (500 repen)
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen.

Wilt u de bezoekers voorzien van een extra energie boost? Dat kan door middel van een
energy bar met uw bedrijfsnaam, logo of boodschap op de wikkel. Wij bieden u:
 logo vermelding op de congreswebsite
 vermelding in de congres app
Let op: u levert zélf de energy bars.

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

ANDERE VORM VAN BETROKKENHEID?
Er zijn talloze andere mogelijkheden waarop uw bedrijf betrokken kan zijn bij het
symposium SPOT-LIVE 2018. Heeft u al eens gedacht aan het sponsoren van een borrel of
power smoothie gesierd door een rietje of vlaggetje met uw logo? Of een mobiel
oplaadpunt op ON-THE-SPOT?
Wat laat u de bezoekers beleven en hoe kunt u ze inspireren? Wij denken graag met u
mee!

TIP-ON-THE-SPOT:
MAAK UW STAND INTERACTIEF!
Dwing nieuwsgierigheid af bij de deelnemers! Ervaring wijst uit, dat uw stand meer aanloop
heeft, wanneer u ervoor zorgt dat er iets te doen is in uw stand. Dit kan echt van alles zijn;
geef een demonstratie van uw nieuwste product of dienst, ga met de deelnemers in
gesprek of maak een interactieve quiz of spel! Wij denken graag met uw mee…

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

TOTAALOVERZICHT
SPONSOR PAKKET

KOSTEN

HOOFDSPONSOR

€ 5.000,00

SPOTLIGHTSTAND

€ 1.450,00

EXTRA OPTIES SPOTLIGHTSTAND

v.a. € 75,00

APP-ON-THE-SPOT

€ 3.000,00

WATER-ON-THE-SPOT (500 flesjes)

€ 1.100,00

ENERGY-ON-THE-SPOT (500 repen)

€ 750,00

ANDERE VORM VAN BETROKKENHEID

Ter bespreking

CONTACT
Voor meer informatie over sponsorship neemt u contact op met Evita Issa van SPITZ
congres en event.
Evita Issa
SPITZ congres en event
evita@spitz.nu
070 360 97 94

www.spot-live.nl
evita@spitz.nu | 070 360 97 94

