ENGINEERING
SAFETY Event 2020

Datum: 29 oktober 2020

ENGINEERING SAFETY EVENT:
Op dinsdag 29 oktober 2020 wordt de 11e editie georganiseerd van het unieke en
veel besproken Engineering SAFETY EVENT.
Topsprekers, parallelsessies , learnshops voor diverse kennisniveaus en de 12
SAFETY-DOCTORS, trekken jaarlijks een groot aantal zeer gemotiveerde
(betalende) bezoekers uit de Nederlandse en Vlaamse industrie. Gecompleteerd
met een keur van direct betrokken dienstverlenende instanties, fabrikanten en
toeleveranciers bijeengebracht op de centraal gepositioneerde Safetymarkt.
Op de Safetymarkt komen alle bezoekers samen als de sessies zijn afgelopen.
Hierdoor hebben sponsoren de gehele dag tijd om in contact te komen met de
bezoekers.

DOELGROEP:
Producenten van industriële producten en machines:
OEM’ers, machinebouwers, apparatenbouwers,
procesbedrijven,werktuigbouwkundige ontwerper en constructeurs, (project)
engineers, technisch managers, elektrotechnici/besturingstechnici, HSE (Health
Safety Environmental) engineers, kwaliteitstechnici
Supply chain: toeleveranciers:
Engineers, inkopers, technisch managers, elektrotechnici/besturingstechnici, HSE
engineers
Eindgebruikers van industriële producten en machines:
Engineers, inkopers, hoofden technische dienst, technisch managers,
elektrotechnici/besturingstechnici, onderhoudstechnici, HSE engineers
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WAAR EN WANNEER?
Datum
29 oktober 2020
Waar
1931 Congrescentrum, Den Bosch
Aanvang event
09.00 uur
Inclusief
Safetymarkt
Inclusief
Safety-doctors
Einde event
16.30 uur
Netwerken
16.30 - 17.30 uur

PROGRAMMA:
 4 plenaire sessies over de gehele dag.
 6 parallelsessies over de gehele dag.
 2 sessies met Safety-doctors
 Tenminste 4 uur de mogelijkheid voor de bezoekers om de sponsorstands te
bezoeken, verdeeld over de gehele dag.
 Mogelijkheid voor bezoekers om ‘s middags (buiten de pauzes)
1-op-1 gesprekken met de partners in te plannen.

DEELNAME PRIJS BEZOEKERS:
 Abonnees van onze vakbladen, Aandrijven & Besturen, Constructeur,
Elektro-Data, Kunststof & Rubber, Metaal & Techniek en Vraag&Aanbod
betalen slechts € 99,-.
 Niet abonnees betalen een toegangsprijs van € 150,-

SPONSOREN
Sponsoren/partners van dit event krijgen niet alleen standruimte tijdens het event
maar een volledig multimediaal communicatiepakket.

ENGINEERING SAFETY EVENT heeft een eigen website zie:
www.safetyevent.nl
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PARTNERPAKKET: € 4.950, Standruimte van 2m diep en 3 m breed inclusief statafel, 2 krukken, elektra
en WIFI (U zorgt zelf voor een achterwand, geen standbouw of zijwanden
toegestaan).
 Logo in alle uitingen voorafgaande aan het event zoals;
aankondigingsadvertenties (plaatsing in de Engineering
vakbladen/nieuwsbrieven/ websites), werf- en deelnemersmailingen.
 Logo in alle uitingen tijdens het event zoals; programmaboekje, PowerPoint
presentaties en rolbanners.
 Full banner of tekstadvertorial in de speciale SafetyUpdate-nieuwsbrief*.
 Logo vermelding op www.safetyevent.nl in blok “Onze partners” met doorlink
naar uw bedrijfsprofiel op www.engineersonline.nl.
 3 toegangskaarten voor standbemanning
 Met een unieke actiecode kunt u 10 VIP-relaties gratis uitnodigen.
*+ 50% korting op 12 maanden bannering in deze maandelijkse nieuwsbrief

EXPOSURE IN DE SAFETYWIJZER
 Verspreiding op het event en wordt als bijlage meegestuurd naar de
abonnees van de vakbladen AB en Constructeur.
 Safetywijzer 12 maanden lang gratis downloadbaar als PDF via onze safetypagina’s op www.engineersonline.nl en www.safetyupdate.nl.
 Plaatsing van uw logo op de voorpagina.
 Plaatsing van uw bedrijfsprofiel incl. logo NAW-gegevens 60 woorden tekst.
 ½ pagina Full Colour (liggend of staand).
 50% korting op het plaatsen van een 2/1 pagina TECHVERTORIAL
(normaal € 3535,-) door ons geschreven ( wordt ook 1 jaar doorgeplaatst op
de websites www.aandrijvenenbesturen.nl en www.engineersonline.nl).
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EXCLUSIEVE OPTIES:
 Key-cord sponsoring (uw bedrijfslogo op het cord) slechts € 1.350, Sponsoring lunch € 500, Sponsoring borrel € 500, HoofdSponsoring goodiebag € 500,- (u levert de tas met uw logo aan met
inhoud. Andere partners kunnen ook een product toevoegen aan deze tas.
Ca. 250 tassen)

VOOR ALLE SPONSOREN GELDT:
 Logoplaatsing in al onze advertentie-uitingen m.b.t. bezoekerswerving
 WIFI-internet, wandcontactdoos (230v), stroomverbruik van verlichting en
overige 230 volt. Meer stroom nodig? Dit is mogelijk op aanvraag.
 Ontbijt bij opbouw, gratis koffie, thee, frisdrank, lunch en hapjes e.d.
 Gratis parkeren voor alle bezoekers en sponsoren
 Netwerkborrel na afloop programma voor exposanten/bezoekers
 Bezoekerslijst (bedrijfsnaam, naam bezoeker, vestigingsplaats)
 Afbouw stand uitsluitend na afloop event.

HOE VERDER?
 U geeft aan sponsor te willen worden van het
ENGINEERING SAFETY Event 2020 (tarief is € 4.950,-).
 U krijgt van ons een bevestiging die u, getekend voor akkoord, aan ons
retourneert.
 Facturatie 100% en volgt 30 dagen na opdracht.
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INFOGRAPHIC ENGINEERING SAFETY EVENT 2019
met de resultaten van het bezoekersonderzoek.
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WILT U MEER WETEN OF DIRECT RESERVEREN?
NEEM CONTACT OP MET:
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