
 

In het hart van je doelgroep 
In het hart van je doelgroep: Met meer dan 900 betrokken muziekprofessionals/bezoekers vormt het 

Congres Podia & Festivals & Evenementen een interessante ‘hub’ voor allerlei soorten 

toeleveranciers. Een sponsorbijdrage geeft je bedrijf de mogelijkheid om je zichtbaarheid te 

vergroten, imago en naamsbekendheid te versterken, de band met relaties te verdiepen en – vooral 

– nieuwe zakelijke contacten te leggen.  

 

Een groot deel van de congresbezoeker bestaat uit medewerkers van (de aangesloten) 

evenementorganisatoren, toeleveranciers, poppodia en popfestivals in Nederland, inclusief de 

beslissingsbevoegden voor jouw product/dienst. Daarnaast zijn er ook veel beleidmakers en andere 

stakeholders. 

………………………………………………………………………………….. 

Wij hebben de verschillende sponsormogelijkheden en de daarbij horende kosten voor je op een 

rijtje gezet. 

 

Let op: Er is beperkte plek voor bijvoorbeeld de stands en de bedrijfspresentaties. Wij houden 

dan ook het principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ aan. Vol is vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stand          €1.250,- 

Het horecaplein van TivoliVredenburg is dé centrale ontmoetingsplek van het congres waar bedrijven 

hun producten of diensten presenteren in stands. Het is dé ontmoetingsplek van het congres, hier 

vinden de verschillende horeca momenten plaats en kan men gedurende de gehele dag iets drinken 

en elkaar ontmoeten.  

 

Specificaties: 

• De kosten hiervoor bedragen €1.250,- (ex-btw). 

• Hiervoor krijg je een plek van 2x3 meter, inclusief 1 statafel, 2 barkrukken en 2 stroompunten. 

• Twee toegangskaarten voor het congres 

• Je aanwezigheid en bedrijfsnaam/logo worden goed gecommuniceerd aan de congresbezoekers 

en geïnteresseerden middels de congreswebsite, per e-mail en in de speciale congresapp 

• Je ontvangt een deelnemerslijst (congresbezoekers). 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………….. 

De inwendige mens versterken 
 

 

Extra opties: 

LCD Scherm          `  €375,- 

………………………………………………………………………………….. 

Maak je stand interactief! 
Dwing nieuwsgierigheid af bij de deelnemers! Ervaring wijst uit, dat je stand meer aanloop heeft, 

wanneer je ervoor zorgt dat er iets te doen is in je stand. Dit kan echt van alles zijn; geef een 

demonstratie van je nieuwste product of dienst, ga met de deelnemers in gesprek of maak een 

interactieve quiz of spel!  Wij denken graag met je mee. 



 

 

 

 

Congres APP         €2.500,-

  
Maximaal 1 sponsor kan dit pakket kiezen. 
 
De sector digitaliseert en wij ook, het papieren programmaboekje van vroeger maakt plaats voor een 
app! Staat duurzaamheid of technische innovatie binnen jouw bedrijf centraal? Sponsor dan de 
congres app.  
 
Specificaties: 

• De kosten hiervoor bedragen €2500,- (ex-btw). 

• naamsvermelding in het hoofdmenu van de app 
(zie voorbeeld)  

• naamsvermelding op de inlogpagina van de app  

• jouw bedrijf wordt als eerste genoemd in het  
overzicht van sponsoren, inclusief website  
vermelding. 

• logo vermelding op de congreswebsite 

• twee toegangskaarten voor het congres 
 

In 2019, de laatste keer dat dit congres plaats vond,  is de app 637 keer gedownload! 
 

………………………………………………………………………… 

                                                   

Stand + bedrijfspresentatie      €1.750,- 
 

Wanneer je een stand afneemt, kan je er ook voor kiezen om ook een bedrijfspresentatie 

te houden. Door middel van een bedrijfspresentatie kan je geïnteresseerden in jouw product  

of dienst de kans geven meer informatie over je bedrijf in te winnen. Tijdens een presentatie van een 

half uur, krijg je de mogelijkheid in gesprek te gaan met jouw doelgroep. Probeer naast het profileren 

van jouw bedrijf, de sessie zo in te steken dat de deelnemers ook echt iets opsteken. In de praktijk 

blijkt, dat deze sessies beter worden bezocht. 

 

Specificaties 

• De kosten hiervoor bedragen €1750,- (ex-btw). 

• Presentatie van 15 minuten + 5 minuten voor vragen 

• In een zaal voor ongeveer 50 personen 



 

• Bedrijfspresentaties worden thematisch geclusterd. Denk bijvoorbeeld aan een horeca carrousel. 

• Aanwezigheid van laptop, beamer, scherm voor het laten zien van een presentatie 

• Vermelding op de website, in de app en in het blokkenschema 

• Mogelijkheid tot het uitdelen van promotiemateriaal aan de deelnemers van de sessie 

• 1 toegangskaart voor het congres 

 

………………………………………………………………………………….. 

De inwendige mens versterken     prijs in overleg 
 
Is de honger naar kennis gestild? Praat je liever nog wat na met aanwezigen? Onder het genot van 

een hapje of een drankje is het prettig netwerken. Laat jouw product of dienst aan een brede groep 

professionals zien. Een appeltje voor de dorst? Dat kan. Of een bitterbal met jouw gepersonaliseerde 

vlaggetje. Maar ook je nieuwste water met een smaakje, kan je hier aan de man brengen!  

 

Je kunt er ook voor kiezen om de afsluitende borrel te sponsoren of het kopje koffie bij ontvangst. Je 

mag jouw sponsoring uiteraard kenbaar maken, bijvoorbeeld door middel van bedrukte servetten of 

bierviltjes. Heb je een andere manier in gedachten? Wij denken graag met je mee.  

 

………………………………………………………………………………….. 

Branding in TivoliVredenburg     prijs in overleg 

De locatie TivoliVredenburg leent zich heel goed om zichtbaarheid te geven aan jouw organisatie. 

Denk hierbij aan vloerstickers verspreid over de locatie. Of zelfs de vlaggen buiten aan de kade. 

Hiermee vergroot je je doelgroep van 900 congresbezoekers naar de duizenden personen die langs 

dit centrale punt in de stad lopen. Interesse? Wij bespreken graag alle mogelijkheden met je! 

………………………………………………………………………………….. 

Andere wensen? 
 

Natuurlijk gaan wij graag met je in gesprek over andere sponsormogelijkheden. Neem vooral even 

contact op met Elke Ballemans van SPITZ congres en event. Zij is bereikbaar via elke@spitz.nu. of via 

070 360 97 94. 

 

      
 

mailto:elke@spitz.nu

