Studiedag PV-Vlaanderen
Sponsorformules

Bedrijfsinformatie

Groot logo op inschrijfformulier

Goud +
pitch

Goud

x

x

Klein logo op inschrijfformulier

Zichtbaarheid op
evenement

Groot Logo op de bevestiging van registratie
en laatste info (mail wordt kort voor het
evenement verstuurd)
Klein Logo op de bevestiging van registratie
en laatste info (mail wordt kort voor het
evenement verstuurd)
Groot logo op drukwerk

x

x

x

Brons

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Klein logo op drukwerk
Logo groot geprojecteerd in zaal

Zilver

x

Logo klein geprojecteerd in zaal
Banner, poster of vlag in zaal

x

x

Brochures aan registratie deelnemers

x

x

x

Pitch van 5 minuten over innovatief concept,
project of product*
aantal gratis toegangskaarten per pakket

x
2

2

2

1

Prijs (excl. BTW)

€1500

€ 1000

€ 750

€ 500

*Toelichting bij pitch in sponsorpakket goud:
Kiest u voor de sponsorformule goud+ pitch, dan krijgt u de kans om in een pitch van 5 minuten een
innovatief concept, project of product te presenteren. Het accent ligt op “state of the art”
componenten, projecten, combinaties, innovaties, integraties of slimme concepten. Gelieve daarop
te focussen en de voorstelling van uw bedrijf te beperken. Op het symposium verwachten we 100150 professionelen uit de PVsector. Dit is een uitstekende gelegenheid om uw innovatief concept,
project of product te profileren tov van projectontwikkelaars, installateurs, studiebureaus,
duurzaamheidscoördinatoren, groothandels, producenten, kenniscentra en de overheid.
Deze formule is beperkt tot 5 bedrijven of organisaties. Indien u hiervoor kiest vragen we om voor 26
april een korte beschrijving van de pitch in 1 alinea door te sturen naar
jozefien.vanbecelaere@ode.be

Voor verdere inlichtingen of een aangepast sponsorpakket, contacteer Sofie Van den Branden
tel. 02 218 87 47

Registratie sponsoring PV studiedag 2019
Naam: ..............................................................................................................................................
Voornaam: .......................................................................................................................................
Organisatie/Bedrijf: .........................................................................................................................
BTW-nummer: .................................................................................................................................
Facturatieadres: ..............................................................................................................................
Postcode: ..................................Gemeente: ...................................................................................
Land: ................................................................................................................................................
Telefoon ..........................................................................................................................................
Fax: ..................................................................................................................................................
E-mail:..............................................................................................................................................
Tekent in voor het sponsorpakket:


Goud + Pitch 1500 € (excl. BTW)



Goud 1000 € (excl. BTW)



Zilver 750 € (excl. BTW)



Brons 500 € (excl. BTW)

Datum:
Handtekening:

U ontvangt een bevestiging van deelname en een factuur.
Gelieve het ingevulde formulier terug te mailen naar info@ode.be

Voor verdere inlichtingen of een aangepast sponsorpakket, contacteer Sofie Van den Branden
tel. 02 218 87 47

