Het verheugt ons zeer dat we, na een jaar van afwezigheid, wederom het Security-Congres
gaan organiseren.
Het Security-Congres zal ditmaal voor de 19e maal plaatsvinden en wordt op 6 oktober 2021
gehouden in het Gooiland te Hilversum van 12:00 – 17:30 uur. Hét congres dat nog steeds
groeiend is in deelnemers, mede doordat het programma steeds opnieuw verrassend en
actueel is.
Maar ook een congres waar de gehele doelgroep die betrokken en geïnteresseerd is in het
vakgebied informatiebeveiliging vertegenwoordigd is.

Thema van het congres dit jaar is KLEUR BEKENNEN
WANNEER IS HET WAAR TE DOEN
•
WOENDAG 6 OKTOBER 2021
•
12:00 UUR – 17:30 UUR (MET AANSLUITEND DINER)
•
THEATER GOOILAND
•
TE HILVERSUM

Deelnemers die aanwezig zijn op dit congres zijn van informatiearchitecten tot juristen en van
informatie- en securitymanagers en (informatie)beveiligingsfunctionarissen tot IT-auditors,
maar ook privacy-deskundigen. Een grote diversiteit van deelnemers is aanwezig op dit
congres, waar menig bedrijf niet gemist wil worden!
We bieden verschillende mogelijkheden om dit congres te sponseren. Deze mogelijkheden
vind je verderop in dit document. Andere ideeën of wensen? Neem contact met ons op en
we komen er zeker uit.
Interesse in sponsering? Meld je dan nu aan!
Aanmelden als sponsor kan door een mail te zenden aan secretariaat@security-congres.nl.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Gouden sponsorpakket = €2.500,Zilveren sponsorpakket = €2.000,Bronzen sponsorpakket = €1.000,Sponsors hebben onder meer de mogelijkheid te kiezen uit onderstaande pakketten.
Gouden
pakket

Gesponsorde parallelle sessie/workshop met spreker
Spreektafel/Informatietafel in centrale ruimte
2 gratis toegangskaarten
Advertorial programmaboekje
Vermelding op alle nieuwsuitingen/social media
Vermelding website www.security-congres.nl met link naar
eigen website
Vermelding op welkomstsheet
Vermelding in programmaboekje
Vermelding op programma posters
Dankwoord dagvoorzitter

Zilver pakket

Bronzen
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Heb je andere wensen ten aanzien van sponsering, dan is dit uiteraard bespreekbaar.
Neem hiervoor contact op met Debbie Reinders, secretariaat@security-congres.nl of
telefonisch 06 20984633.

Gouden sponsorpakket = €2.500,•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spreektafel/Informatietafel in de centrale ruimte (lunches, pauzes, diner) voor, tijdens en
na het congres. In de centrale ruimte heb je de beschikking over een ruimte van 3 m2
waar je een achterwand kunt plaatsen met drie open zijden. De organisatie zal hiertoe de
plaats toewijzen. Deze achterwand wordt door de sponsor aangeleverd.
Gesponsorde parallelle sessie/workshop met spreker
Vermelding logo op alle nieuwsuitingen en social media
Vermelding logo op website www.security-congres.nl met link naar eigen website
Vermelding logo op welkomstsheet
Vermelding logo in het programmaboekje
Advertorial programmaboekje
Vermelding logo op programma posters
2 gratis toegangskaarten
Dankwoord dagvoorzitter

Zilveren sponsorpakket = €2.000,•

•
•
•
•
•
•
•
•

Spreektafel/Informatietafel in de centrale ruimte (lunches, pauzes, diner) voor, tijdens en
na het congres. In de centrale ruimte heb je de beschikking over een ruimte van 3 m2
waar je een achterwand kunt plaatsen met drie open zijden. De organisatie zal hiertoe de
plaats toewijzen. Deze achterwand wordt door de sponsor aangeleverd.
Vermelding logo op alle nieuwsuitingen en social media
Vermelding logo op website www.security-congres.nl met link naar eigen website
Vermelding logo op welkomstsheet
Vermelding logo in het programmaboekje
Advertorial programmaboekje
Vermelding logo programma posters
2 gratis toegangskaarten
Dankwoord van voorzitter

Bronzen sponsorpakket = €1.000,•
•
•
•
•
•
•

Vermelding logo op alle nieuwsuitingen en social media
Vermelding logo op website: www.security-congres.nl met link naar eigen website
Vermelding logo op welkomstsheet
Vermelding logo in het programmaboekje
Advertorial programmaboekje
Vermelding logo programma posters
Dankwoord dagvoorzitter

Eenmalig beschikbaar
•

Sponsering lunch
Vermelding op website: www.security-congres.nl
Vermelding op welkomstsheet.
Vermelding in het programmaboekje.
Vermelding op programma posters.
Dankwoord van voorzitter.

€ 2.500,00

•

Sponsering diner
Middels bordjes met naam van de organisatie wordt diner aangeboden.
Vermelding op website: www.security-congres.nl
Vermelding op welkomstsheet.
Vermelding in het programmaboekje.
Vermelding op programma posters.
Dankwoord van voorzitter.

€ 3.500,00

•

Koffie/thee gedurende de dag.
Vermelding ‘aangeboden door + naam en logo
Vermelding op website: www.security-congres.nl
Vermelding op welkomstsheet.
Vermelding in het programmaboekje.
Vermelding op programma posters.
Dankwoord van voorzitter.

€ 1.500,00

•

Beschikbaar stellen van keycords.
Compleet aangeleverd door sponsor

€ 1.000,00

Overig
•
•
•
•
•
•
•

Advertorial in programmaboekje.
€ 500,00
Advertorial van max. 200 woorden met logo.
Eén eigen folder of informatie om uit te reiken aan deelnemers
€ 250,00
Vermelding op website: www.security-congres.nl.
€ 150,00
Met logo en link naar eigen website
Vermelding in het programmaboekje.
€ 150,00
Met eigen logo
Vermelding op welkomstsheet.
€ 150,00
Met eigen logo
Vermelding op programma posters.
€ 150,00
Met eigen logo
Gadgets vanaf
€ 500,00
Het aanbieden van gadgets aan de deelnemers staat tot een van de mogelijkheden.
Neem hiervoor contact op met Debbie Reinders.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Voor meer informatie over bovenstaande mogelijkheden kun je contact opnemen met
Debbie Reinders: secretariaat@security-congres.nl of telefonisch 06 20984633.

Algemene voorwaarden sponsoring
Het Security-Congres biedt de mogelijkheid aan organisaties om tijdens het SecurityCongres 21 als sponsor aanwezig te zijn volgens de hieronder aangegeven voorwaarden.
Sponsor en Security-Congres worden gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’.
Artikel 1.
Partijen zijn overeengekomen dat sponsor zich presenteert tijdens het Security-Congres 21
op 6 oktober 2021.
Artikel 2.
1. Sponsor stelt aan het Security-Congres het bedrag conform de getekende
sponsorovereenkomst ter beschikking.
2. Het Security-Congres zendt na ontvangst en ondertekening van het opdrachtformulier een
factuur aan de sponsor. Het factuurbedrag zal binnen 30 dagen na factuurdatum aan het
Security-Congres worden overgemaakt.
3. Recht op sponsoring wordt vergeven op basis van binnenkomst van de inschrijving en
een rechtmatige betaling binnen 30 dagen.
Artikel 3.
1. Keuze en mogelijkheden van sponsoring zijn opgenomen in de sponsorovereenkomst die
wordt afgesloten door beide partijen. De keuze zal worden benoemd in de overeenkomst.
2. Communicatie vindt plaats via Debbie Reinders, de contactpersoon van het SecurityCongres.
Artikel 4.
1. Namens het Security-Congres treedt de mevrouw Debbie Reinders op als
contactpersoon, bereikbaar via e-mail: secretariaat@security-congres.nl.
2. Namens de sponsor treedt de ondertekenaar van het opdrachtformulier op als
contactpersoon.

