
Voor verdere inlichtingen of wenst u een hoofdsponsorpakket op maat, contacteer Ellen Van Mello 
tel. 0476 79 28 24 

 

14de Warmtepomp Symposium – 20 oktober 2021 – Van Marcke 

 

Sponsorformules  

Indien het warmtepomp symposium niet kan plaatsvinden door overheidsrestricties in het kader 
van Corona, hebben sponsors 2 opties: 

  
1. 70% terugbetaling van het sponsoringsbedrag 
2. Automatische sponsoring voor volgend jaar  

   
Goud Zilver  Brons 

Bedrijfsinformatie Groot logo op inschrijfformulier x 
  

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

x 
  

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

 x x 

Zichtbaarheid op 
evenement 

Groot logo op drukwerk x 
  

 
Klein logo op drukwerk 

 
x x  

Logo groot geprojecteerd in zaal  x 
  

 
Logo klein geprojecteerd in zaal  

 
x x  

Banner, poster of vlag op podium x 
  

 
Banner, poster of vlag aan ingang x 

  

Beursstand Gepersonaliseerde beursstand met 
vlag/banner 

x 
  

 
Gedeelde tafel met brochures en banner 

 
x 

 

aantal gratis toegangskaarten per pakket 2 2 1 

Prijs (excl. BTW) € 1 700 € 900 € 500 

 

 

 

 

 



Voor verdere inlichtingen of wenst u een hoofdsponsorpakket op maat, contacteer Ellen Van Mello 
tel. 0476 79 28 24 

 

 

 
Registratie sponsoring 14de Warmtepomp Symposium 

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

 Goud 1700 € (excl. BTW) 

 Zilver 900 € (excl. BTW) 

 Brons 500 € (excl. BTW) 

 
Indien het warmtepomp symposium niet kan plaatsvinden door overheidsrestricties in het kader van 
Corona, hebben sponsors 2 opties: 

  
1. 70% terugbetaling van het sponsoringsbedrag 
2. Automatische sponsoring voor volgend jaar  
 
 
Datum:  
 
Handtekening:   
 
 
 
U ontvangt een bevestiging van deelname en een factuur. 
Gelieve het ingevulde formulier terug te mailen naar ellen.vanmello@ode.be  

mailto:ellen.vanmello@ode.be

