
Voor verdere inlichtingen, contacteer Sofie Van den Branden via info@ode.be  

 

 

STUDIEDAG BIO-ENERGIE: BIOMASSA IN DE ENERGIETRANSITIE: GROEIEND BELANG VAN 

FLEXIBILITEIT EN GROENE WARMTE - 14 NOVEMBER - BRUSSEL 

 

Sponsorformules  
  

Goud Zilver  Brons 

Bedrijfsinformatie Groot logo op inschrijfformulier x 
  

 Klein logo op inschrijfformulier  x x 
 

Groot logo op alle mailings x 
  

 Klein logo op alle mailings  x x 

Zichtbaarheid op 
evenement 

Groot logo op eerste pagina drukwerk 
studiedag 

x 
  

 
Klein logo op eerste pagina drukwerk 
studiedag 

 
x x 

 
Logo groot geprojecteerd in zaal (pauzes) x 

  

 
Logo klein geprojecteerd in zaal (pauzes) 

 
x x 

 
Banner, poster of vlag op podium x 

  

Beursstand Gepersonaliseerde beursstand met 
vlag/banner in catering ruimte 

x x 
 

 
Brochures uitgedeeld aan registratie x x x 

Pitch Spreker met innovatieve pitch op studiedag(1) x   

Aantal gratis toegangskaarten per pakket 4 2 1 

Prijs (excl. BTW) € 1450 € 550 € 350 

 

(1) U krijgt de kans om een innovatief of vernieuwend project dat verband houdt met het onderwerp van de studiedag toe te 

lichten. Deze pitch zal net voor de koffiepauze plaatsvinden zodat u eventueel aansluitend dieper kunt ingaan op deze 

onderwerpen op uw beursstand. Het accent van de pitch moet op “state of the art” componenten, projecten, producten, 

combinaties, innovaties, integraties of vernieuwende concepten liggen. De slides en inhoud worden in samenspraak met de 

beleidsmedewerker van het bio-energieplatform opgesteld. 
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Registratie sponsoring studiedag bio-energie 

 
Naam: ..............................................................................................................................................  
 
Voornaam: .......................................................................................................................................  
 
Organisatie/Bedrijf: .........................................................................................................................  
 
BTW-nummer: .................................................................................................................................  
 
Facturatieadres: ..............................................................................................................................  
 
Postcode:  .................................. Gemeente: ...................................................................................  
 
Land: ................................................................................................................................................  
 
Telefoon ..........................................................................................................................................  
 
Fax: ..................................................................................................................................................  
 
E-mail: ..............................................................................................................................................  
 
Tekent in voor het sponsorpakket: 

 Goud 1450 € (excl. BTW) 

 Zilver 550 € (excl. BTW) 

 Brons 350 € (excl. BTW) 

 
Datum:  
 
Handtekening:   
 
 
 
 
 
U ontvangt een bevestiging van deelname en een factuur. 
Gelieve het ingevulde formulier terug te mailen naar info@ode.be  
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