Sponsormogelijkheden APS 2018
Wilt u de naamsbekendheid van organisatie vergroten en face-to-face in contact komen met uw
e
doelgroep? Neem deel als sponsor aan de 21 jaarconferentie APS, hét schuldhulpevenement van het
jaar. Wij verwachten 150 tot 200 deelnemers.

Over het congres Aanpak van Schulden
e

Na de succesvolle en hooggewaardeerde vorige editie, is de 21 jaarconferentie De Aanpak van
Problematische Schulden op donderdag 13 december 2018 een feit. Ook dit jaar bieden wij een
gevarieerd programma met topsprekers op het gebied van schuldhulpverlening en schuldsanering,
diverse sprekers vanuit wetenschap, overheid en praktijk en interactieve workshops. Uniek hierbij is
de uitwisseling van kennis en informatie tussen betrokkenen vanuit zowel het minnelijke en wettelijke
traject als vanuit (vertegenwoordigers van) schuldeisers.

Congresinformatie
Titel
Datum
Locatie
Organisatie
Contactpersoon

e

21 Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
Donderdag 13 december 2018
Van der Valk Hotel Utrecht - Winthontlaan 4 -6, 3526KV Utrecht
Studiecentrum Kerckebosch
Alex of Esmee via sponsoring@kerckebosch.nl

Doelgroep
Tot de deelnemersdoelgroepen behoren:
 Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders;
 Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en case managers;
 Leidinggevenden en medewerkers Sociale Zaken/welzijn/werk en inkomen bij gemeenten;
 Bewindvoerders (Wsnp, beschermingsbewind);
 Gemeentelijke- en regionale kredietbanken;
 Docenten Hbo-opleidingen (Sociaal Juridisch Dienstverlening, Schuldbemiddeling, (e.d.);
 Medewerkers incasso, invorderaars gemeentelijke belastingen;
 (Gerecht) deurwaarders;
 (Jeugd)hulpverleners, verslaafdenzorg, dak- en thuislozenzorg;
 Sociaal raadslieden, (bedrijfs)maatschappelijke werkers.

Wat bieden wij u onder andere:






Profilering in onze media-uitingen
Documentatie zoals een flyer in de congresmap
Gadget in de goodiebag
Toegangskaarten met korting voor uw relaties
Standruimte
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Sponsorpakketten

Brons

Zilver

Goud

Logo op www.aanpakvanschulden.nl

●

●

●

Logo op de welkom rolbanner (roll-ups)

●

●

●

Logo in de digitale nieuwsbrief

●

●

Attentie via Social Media

●

●

●

Uw brochure in de congresmap

●

●

Uw gadget in de goodiebag

●

●

●

●

Standruimte tijdens congres incl twee deelnemers
€ 750,-

Investering

€ 1500,-

€ 2250,-

€ 295,-

Extra deelnemerskaarten
(Uitsluitend bij afname sponsorpakket)

Optioneel
Advertorial in e-mailnieuwsbrief Aanpak van schulden
Borrelsponsor
Uw eigen idee

€ 500,€ 500,€ ?

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Heeft u een eigen idee? In overleg zijn er ook andere sponsormogelijkheden mogelijk.

Contact
Voor meer informatie neem contact op met Esmee of Alex via mail: sponsoring@kerckebosch.nl of per
telefoon (030)-6984222.
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Uitleg sponsoritems
Uw logo op www.aanpakvanschulden.nl
Op www.aanpakvanschulden.nl tonen wij alle exposanten op de homepage en onder het kopje
sponsoren. Uw vermelding is inclusief directe link naar uw eigen website.
Aanleverspecificaties
•
Graag het logo in formaat 280 pixel breed z.s.m. aanleveren met link naar uw website.
Uw logo op de welkombanier
U logo zal op de banier geplaatst worden bij ontvangst van de deelnemers en vermeld worden onder
de noemer ‘partner’.
Aanleverspecificaties
 Graag logo aanleveren met zoveel mogelijk dpi (minimaal 300dpi)
 Aanleveren voor: 1 december 2018
Uw logo in de nieuwsbrief
Gedurende de wervingscampagne versturen wij regelmatig nieuwsbrieven naar circa 2000 relaties.
Uw logo (met directe link naar uw eigen website) zal in de nieuwsbrief vermeld worden onder de
noemer ‘partner’.
Aanleverspecificaties
 Graag logo/banner z.s.m. aanleveren met link naar website.
Brochure in de congresmap
Deelnemers ontvangen bij aanvang een congresmap (en/of tas)(A4 formaat) met daarin alle
benodigde informatie van de dag. Uw brochure kan hier worden bijgevoegd.
Aanleverspecificaties
 Brochure aanleveren: voor 1 december 2018 bij Kerckebosch
Kerckebosch, Postbus 122, 3700 AC Zeist. Tav Esmee van den Berg
Gadget
Deelnemers ontvangen na afloop een goodiebag. Uw gadget kan hier worden bijgevoegd.
Aanleverspecificaties
 Gadget aanleveren: voor 1 december 2018 bij Kerckebosch
Kerckebosch, Postbus 122, 3700 AC Zeist. Tav Esmee van den Berg
Standruimte incl. 2 personen stand bemanning
De stand is ongeveer 6m² groot en zal voorzien zijn van een tafel en twee stoelen. Een
stroomaansluiting is gratis verkrijgbaar op aanvraag. De locatie beschikt over wifi. De bemanning van
de stand (max. 2 personen) krijgt gratis toegang tot de gehele dag. Deelnemers hebben de
mogelijkheid om de stand te bezoeken tijdens alle pauzes en vooraf en na afloop van de conferentie.
Aanleverspecificaties




Standaard is er een tafel met twee stoelen aanwezig, mocht u dit anders willen graag even
contact opnemen.
Inclusief 2 personen stand bemanning. Graag twee namen van de standhouders doorgeven
met functie en e-mailadres.
Stroomaansluiting op aanvraag

Relatiekaarten met korting
 Graag ontvangen wij naam en e-mailgegevens van de relaties, zodat wij hen een code
kunnen sturen waarmee ze kunnen aanmelden.
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