Sponsormogelijkheden Vexpan evenementen
Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatieuitwisseling
in het kennisnetwerk. Zo is een strategisch doel het creëren, uitbouwen en onderhouden van contacten en
stimuleren van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met verschillende partijen om goed
gastheerschap van de parkeersector vorm te geven en uit te dragen. Vexpan vindt het daarom belangrijk om
momenten te creëren waar deze informatieuitwisseling in levende lijve plaats vindt. Vexpan organiseert
hiervoor diverse evenementen.
De evenementen:
▪ Lunchbijeenkomsten (4 per jaar)
▪ Vexpan Nationaal Parkeercongres (jaarlijks)
▪ Innovatiedag (1 of 2 keer per jaar)
▪ Nieuwjaarsreceptie (jaarlijks)
▪ Parking Golf Open (jaarlijks)
▪ Themadag voor gemeenten (tweejaarlijks)
▪ Regionale bijeenkomsten voor gemeenten (naar behoeften)
Waarom kiezen voor sponsoring van Vexpan evenementen?
Voor de organisatie van evenementen heeft Vexpan financiële middelen nodig. Tot nu toe worden jaarlijks
sponsoren gezocht (en gevonden) voor het Vexpan Nationaal Parkeercongres. Vexpan wil graag een verbinding
aangaan met organisaties voor de duur van minimaal een jaar voor de sponsoring van het totale
evenementenaanbod van Vexpan.
Sponsoren van Vexpan evenementen krijgen in ruil daarvoor een prominente plaats tijdens de Vexpan
evenementen. Vexpan ziet hen als duurzame, lange termijn partners in samenwerking.
Sponsoren Vexpan evenementen: mogelijkheden en tarieven
Premium partner
3500 excl. BTW per jaar

Exposure als partner op alle Vexpanevenementen en in de vorm van logo
en/of naamsvermelding bij alle
communicatie-uitingen van het
betreffende evenement ((website,
uitnodiging, bevestiging, vermelding
op de dag zelf)
Deelname aan Vexpan evenementen
door 2 (extra) personen
Deelname Parking Golf Open voor 2
personen (t.w.v. € 150,- p.p.)
Eigen relaties uitnodigen voor
Vexpan Nieuwjaarsreceptie (max. 10
personen)
Mogelijkheid om
promotiematerialen tijdens
evenementen aan te leveren
Presentatie/inhoudelijke bijdrage
aan één event per jaar
Aandacht in Vexpansie
2 x banner in digitale nieuwsbrief
van Vexpan (per 12 maanden)
Direct mailactie onder leden en
relaties (per 12 maanden) onder
regie van Vexpan
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Partner voor
subonderdelen
Bedrag in
overeenstemming te
bepalen

Alle tarieven zijn exclusief de eventuele productiekosten voor sponsor-/advertentiematerialen en exclusief btw.
Overig/maatwerk
Een voorstel op maat kan natuurlijk ook. Wij stellen graag in overleg het uiteindelijke pakket van diensten vast.
Uitvoering en coördinatie
Wij streven een langdurige en prettige samenwerking na. Om dit te bewerkstelligen wordt u een contract
aangeboden voor minimaal één jaar. Zonder voorafgaande opzegging door de samenwerkingspartner wordt
het sponsorcontract verlengd onder dezelfde condities en termijn, tenzij dit voorafgaand is opgezegd door
Vexpan. Tussentijds is het (verlengde) partnershipcontract voor beide partijen niet opzegbaar. Opzegging dient
te geschieden tenminste een maand voor de vervaldatum van het contract . Condities, tarieven e.d. worden in
overleg met de samenwerkingspartner afgestemd.
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