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Geachte heer, mevrouw,
Op 31 januari en 1 februari 2020 vieren we een lustrum! Voor de vijfde keer organiseren wij het
congres “Update in Transfusion Medicine”. Het thema van dit jaar is “The Big Five”. Tijdens dit
congres is er specifieke aandacht voor de ontwikkelingen sinds de eerste editie van het congres in
2008. Ook richten we ons op diverse de specialismen zoals de Cardiothoracale chirurgie,
Gyneacologie, Traumatologie en Intensive Care.
Voor dit congres zullen specialisten en medewerkers van de volgende specialismen worden
uitgenodigd: Anesthesiologen, Intensivisten, Hematologen, Thoraxchirurgen en Algemeen chirurgen,
Traumatologen, Gynaecologen en Perfusionisten. Accreditaties voor dit congres worden aangevraagd
bij de NVA, NVIC, NVT, NVI, NVG en de Vereniging voor Heelkunde en de NeSECC. Onderscheid
tussen beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren zal duidelijk zichtbaar zijn aan de badge.
Ook zijn er gescheiden ruimtes beschikbaar.
Het voorlopige congresprogramma kunt u vinden op de website via deze link: www.athenacare.nl. Of
via de optie “Direct naar congres” op de startpagina. Wij kunnen u aangeven dat wij enkele
gerenommeerde sprekers hebben benaderd en bereid gevonden, uit zowel binnen- en buitenland,
waaronder sprekers die ook voorgaande jaren hun bijdrage hebben geleverd. Het congres zal
gehouden worden in Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle.
Wij vragen u hierbij om deze bijzondere editie van het congres te sponsoren. In ruil daarvoor geven wij
u graag de mogelijkheid om intensief met de genoemde groep specialisten in contact te komen. Wij
zijn er op uit om gedurende dit congres een goede interactie tussen u als sponsor en uw doelgroep te
bewerkstelligen. De lunch- en de koffiepauzes zullen plaatsvinden in de ruimte waar u zich als
sponsor kunt presenteren. Ook zullen de wetenschappelijke posterpresentaties in deze ruimtes
plaatsvinden.
Voor u als sponsor zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft sponsoring, welke in de bijlage
worden beschreven. Uiteraard zullen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en ook uw
eigen suggesties zijn welkom. Let op: indien u geïnteresseerd bent om als hoofdsponsor deel te
nemen, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren.
Wij hopen van harte dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken; zonder uw bijdrage als sponsor
is het voor ons onmogelijk om dit congres, waar we 150 - 200 bezoekers verwachten, te organiseren.
Mochten we voor 1 november 2020 geen reactie van u ontvangen hebben dan nemen wij de vrijheid
om contact met u op te nemen. U kunt het ingevulde formulier digitaal retourneren naar
info@athenacare.nl of naar m.e.hoogendoorn@isala.nl.
Uiteraard zijn wij tot nadere informatie bereid, ook als u graag eerst verdere informatie ontvangt.
Met vriendelijke groet,

Mw. Marga E. Hoogendoorn, mede namens:
Dhr. A.J. Spanjersberg, Anesthesioloog-intensivist
Dhr. H. Naber, Anesthesioloog-intensivist
Dhr. J.K. Zuur, Anesthesioloog-intensivist

Athena Care
Research Department Anesthesiologie &
Intensive Care
Dr. van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
The Netherlands
Tel:
+31-38-4244245
Email:
m.e.hoogendoorn@isala.nl
info@athenacare.nl
Website: www.athenacare.nl
KvK-nr: 08172036

Sponsormogelijkheden
Symposium Update in Transfusion Medicine
The Big Five
Vrijdag 31 januari & zaterdag 1 februari 2020

U wordt hoofdsponsor (max. 1)
Als hoofdsponsor ontvangt u:
2
- beschikking over 30 m standruimte in de centrale foyer, direct voor de
uitgang van de zaal. Het betreft de hoofdruimte waar de
symposiumdeelnemers koffie- en lunchpauze hebben op vrijdag en zaterdag
- twee toegangskaarten voor het congres op vrijdag en zaterdag
- logo-vermelding op de website met doorlink naar uw eigen website
- logo-vermelding op het presentatiescherm gedurende de pauzes
- U kunt naar eigen wens foldermateriaal, literatuur, tasjes, pennen enz.
aanleveren
Kosten voor het hoofdsponsorschap bedragen € 8.500,- (excl. BTW)

U wordt sponsor
Pakket 1
Als sponsor ontvangt u:
2
- beschikking over max. 15 m standruimte in de ruimte voor koffie- en
lunchpauze
- twee toegangskaarten voor het congres op vrijdag en zaterdag
- logo-vermelding op de website met doorlink naar uw eigen website
- logo-vermelding op het presentatiescherm gedurende de pauzes
Kosten voor sponsorpakket 1 bedragen € 5.000,- (excl. BTW)

Pakket 2
Als sponsor ontvangt u:
2
- beschikking over max. 10 m standruimte in de ruimte voor koffie- en
lunchpauze
- twee toegangskaarten voor het congres op vrijdag en zaterdag
- logo-vermelding op de website met doorlink naar uw eigen website
- logo-vermelding op het presentatiescherm gedurende de pauzes
Kosten voor sponsorpakket 2 bedragen € 3.500,- (excl. BTW)

Pakket 3
Als sponsor ontvangt u:
2
- beschikking over max. 7 m standruimte in de ruimte voor koffie- en
lunchpauze
- één toegangskaart voor het congres op vrijdag en zaterdag
- logo-vermelding op de website met doorlink naar uw eigen website
- logo-vermelding op het presentatiescherm gedurende de pauzes
Kosten voor sponsorpakket 3 bedragen € 2.500,- (excl. BTW)

Aanmeldingsformulier Symposium Update in Transfusion Medicine
The Big Five
Vrijdag 31 januari & zaterdag 1 februari 2020

Ondergetekende,
Naam:
Namens (firmanaam) :
Adres:

Postcode:

Postbus:

Postcode:

Plaats:

Land*:

* BTW-identificatiecode in geval van bedrijf niet in Nederland gevestigd:
Wil deel nemen aan het lustrum-congres “Update in Transfusion Medicine – The Big Five” als:


Hoofdsponsor: € 8.500,- (excl. BTW)



Sponsor met pakket 1: € 5.000,- (excl. BTW)



Sponsor met pakket 2: € 3.500,- (excl. BTW)



Sponsor met pakket 3: € 2.500,- (excl. BTW)

Daarnaast maken wij gebruik van de volgende extra opties:


___ kaart(en) tegen gereduceerd tarief á € 175,- (excl. BTW)

Contactpersoon: dhr./mw.
Functie:

Afdeling:

Tel.nr:

Faxnr.:

Facturatieadres indien afwijkend:
Adres:

Postcode:

Postbus:

Postcode:

Plaats:

Land*:

* BTW-identificatiecode in geval van bedrijf niet in Nederland:

Betalingsvoorwaarden:
1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve nota
2. Bij inschrijving binnen 30 dagen voor de 1e congresdag dient het bedrag voor de eerste congresdag te zijn voldaan
Annuleringsvoorwaarden:
1. Deelname als sponsor is definitief na schriftelijke aanmelding
2. Na inschrijving is kosteloos annuleren niet meer mogelijk
3. Bij annulering voor 1 december 2019 ontvangt u 30% van de inschrijvingskosten retour
4. Bij annulering vanaf 1 december 2019 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

