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Venticare Live 2 juni 2022
 
We zijn gestart met de organisatie van Venticare Live 22 op 1 en 2 juni 2022.

Er komt een mooi tweedaags programma voor de hele keten van de Acute Zorg. Er zijn
topsprekers, zoals je dat van ons gewend bent. De Reanimatie Competities en de Venticare
Kennis Quiz komen terug. Ook zijn er diverse workshops. Zelf handen aan de knoppen!

Sprekers nemen de deelnemers mee in de nieuwste ontwikkelingen, er is een ruime keus
aan onderwerpen. Op 1 juni is de Venticare Reanimatie Competitie (VRC) Volwassenen, de
Venticare Kennis Quiz en zijn er diverse workshops. De 2e dag is de VRC Ambulance en VRC
Kinderen. Ook dan zijn er workshops en komt er een postersessie. Allemaal ingrediënten voor
een prachtig event! Er wordt accreditatie aangevraagd. 

De doelgroep bestaat uit zorgmedewerkers uit de keten van de Acute Zorg (intra- en
extramuraal). Het zijn met name gespecialiseerde verpleegkundigen, Verpleegkundig
Specialisten, Bachelor Medische Hulpverleners, Nurse Practitioners, artsen en specialisten die
werkzaam zijn op bijvoorbeeld Ambulance, Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Medium Care,
Acute Opname afdeling, Hartbewaking, Cardiologie, Kinder IC (PICU) en Neonatale IC (NICU). 

Sponsor worden van Venticare Live?

Interactieve functionaliteiten + dataverzameling
Tijdens Venticare zijn er meerdere mogelijkheden om zichtbaar te zijn. Met een stand op de
vloer om in gesprek te gaan en zichtbaar te zijn als merk of met een specifiek product.

Sponsor informatie
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PRIJZEN BASIS

Tafel 1,60 x 0,80 cm + 2 stoelen           
Statafel
Stroompunt
Vaste internetlijn
Verlengsnoer 
Tapijt per vierkante meter
Overige zaken op aanvraag
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Prijs per vierkante meter € 335,- inclusief:
2 standhouders
Lunch
Koffie/thee de hele dag 
Fris en iets lekker tijdens pauze en borrel
Parkeer uitrijkaart

€ 35,-
€ 40,-
€ 75,-
€ 60,-
€ 10,-
€ 10,-
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Mogelijkheden: 
De zaal wordt vernoemd naar jullie bedrijf. Kladblok + pen op de stoel, Stand-up
banner bij ingang van de zaal, of naast de spreker, advertentie op het scherm
bij binnenkomst. Deze zaal is mede mogelijk gemaakt door: (naam bedrijf).
Andere ideeën in overleg.

Kosten per dag: € 750,- per zaal
Kosten per dag: € 950,- plenaire zaal

Verzorging keycord: op aanvraag (1 sponsor)
Borrel, aan het einde van de dag is de borrel namens je bedrijf
Give a way-sponsoring einde van de dag
Ontbijtje
Koffie pauze
Volledige lunch
Sapjes tijdens de lunch
Koffie bar
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Advertentie 1/1 pagina Venticare Magazine congresnummer
Vermelding op welkom schermen (TV's)
Logo op de website met link naar eigen pagina
1 x getoonde commercial/pitch plenaire opening
2 x Advertentie in de nieuwsbrief. 14K lezers.
Advertentie op pauze schermen in alle zalen
Banner plaatsen bij de ingang van het event (ticket scannen)
Branded zaal naar keuze 
Plenaire sessie pauze dia advertentie
2 relatie kaarten t.w.v. € 220,- pp per dag
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Media waarde € 5.523
Prijs €4.200

Advertentie 1/2 pagina Venticare Magazine congresnummer
Vermelding op grote welkom schermen
Logo op de website met link naar eigen pagina
1 x Advertentie in de nieuwsbrief. 14k lezers
Advertentie op pauze schermen in alle zalen
Banner plaatsen bij de ingang van het event (ticket scannen)
Plenaire sessie pauze dia advertentie
2 relatie kaarten t.w.v. € 220,- pp per dag 

Vermelding op grote welkom schermen
Logo op de website met link naar eigen pagina
1 x Advertentie in de nieuwsbrief. 14k lezers.
Advertentie op pauze schermen in alle zalen
Plenaire sessie pauze dia advertentie
1 relatie kaarten t.w.v. € 220,- pp per dag

Media waarde € 2.474
Prijs € 2.000

Media waarde € 1.145
Prijs € 995



Branding 
Op de locatie zijn verschillende schermen aanwezig waarop branding getoond kan worden. 

Venticare Magazine 
Het vaktijdschrift zal voor Venticare Live op de mat vallen. Het magazine wordt door ongeveer
5.000 vak professionals gelezen. Creëer alvast zichtbaarheid voor producten of de aanwezigheid
op Venticare Live.  

Video
Voorafgaand, tijdens en na afloop van de inhoudelijke presentaties (pitch) kunnen video’s
worden getoond. Hierdoor ontstaat de mogelijk een boodschap aan de deelnemers te
verkondingen. Duur van de video in overleg. Voordat de sessie van start gaat met de
inhoudelijke presentaties zijn er een aantal ‘reclames’ blokken, maar ook tijdens de koffiepauzes.
Daarnaast is het mogelijk dat tijdens het inhoudelijke blok omtrent bijvoorbeeld beademing een
relevant product of merk getoond kan worden door een (video)boodschap.

Naamsbekendheid
Op onze website komt het logo te staan: https://venticare.nl/venticare-live.html. 

Social media
Instagram, Facebook, LinkedIn of Twitter, het kan allemaal. Berichten en/of fotoalbums plaatsen
met een bepaald thema (tot 10 foto’s tegelijk), video’s delen (videoweergaven op Instagram zijn
sinds vorig jaar meer dan 80% gestegen). Story's plaatsen met een bepaald thema (foto’s,
content en tekst). 

Venticare Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief wordt 1 keer per 14 dagen verzonden aan 13.500 adressen. In elke editie hebben
wij maximaal ruimte voor 2 gesponsorde berichten. 
Een bericht bevat een redactionele tekst van ongeveer 35 woorden. Uiteraard hoort hier een
pakkende kop tekst. Dat is misschien nog niet zo eenvoudig, we helpen je hier graag bij. Verder
plaats je een mooie foto én een link naar de eigen landingspagina.

Andere wensen?
Mochten jullie andere wensen of ideeen hebben, neem dan contact op om deze mogelijkheden
te bespreken.

Extra toelichting


