Chemiebeurs op 30 September 2020

Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten
Tekst voor sponsoring:

Beste Sponsor,
We hebben lang gewikt en gewogen, maar we hebben alsnog besloten de Chemiebeurs 2020
in de huidige opzet niet door te laten gaan. We verwachten door Corona dat bezoekers toch
niet zullen komen. We hebben daarom besloten de opzet te wijzigen maar de Chemiebeurs
wel door te laten gaan. Bovendien zal deze volledig gratis zijn voor alle deelnemers. Heeft u
reeds een sponsoring gekozen voor de chemiebeurs dan kunt u deze omzetten naar 1 van
onderstaande pakketten. Heeft u nog geen sponsoring dan kunt u er alsnog 1 kiezen.
Onderstaand treft u 2 sponsorpakketten. Maak uw keuze en laat het zo snel mogelijk weten.
Het aantal deelnemers is voor ons nu nog niet in te schatten, maar omdat het volledig gratis
en we er flink veel marketing tegen aan gooien verwachten we veel deelnemers.

Zilver:
-

U kunt een webinar kiezen uit onderstaande onderwerpen welke u sponsort. Uw logo komt
in beeld voorafgaand aan de webinar en na afloop van de webinar met uw contactgegevens.
De webinar met uw logo en contactgegevens staat de rest van het jaar online (extra veel
bezoekers.
U ontvangt de lijst van deelnemers aan de Chemiebeurs 2020 met hun contactgegevens.
Uw logo staat de rest van het jaar onderaan de chemiebeurs site.
Uw advertentie op ¼ pagina in het tijdschrift Chemische logistiek magazine (twv € 500,-)
Kosten voor dit pakket: € 1.050,-

Goud:
-

-

We nemen een webinar met u op met een onderwerp naar u en onze keuze (gezamenlijk
besluit) welke aansluit bij uw doelgroep. Uw logo mag gedurende de hele webinar in beeld
staan. Of u kiest een reeds geplande.
De webinar met uw logo en contactgegevens staat de rest van het jaar online (extra veel
bezoekers.
U ontvangt de lijst van deelnemers aan de Chemiebeurs 2020 met hun contactgegevens.
Uw logo staat de rest van het jaar onderaan de chemiebeurs site.
Uw advertentie op ½ pagina in het tijdschrift Chemische logistiek magazine (twv € 750,-)
Uw logo staat op de laatste uitnodiging aan alle deelnemers.
Kosten voor dit pakket: € 1.890,-

Geplande webinar welke gesponsord kunnen worden (zilver of goud):

‘Belangrijkste wijzigingen in de PGS interim en nieuwe stijl’– Paula Bohlander / NEN
Programmamanager PGS
‘Praktische invulling van de Omgevingswet binnen de chemische keten’. – Nicole Mulder
Fikke / Projectleider Invoerings-besluit en Besluit activiteiten leefomgeving Ministerie BZK
‘Risico’s van stoffen; hoe worden die door toxicologen bepaald’. – Prof. Dr. Martin van den
Berg / Emerituse Hoogleraar Toxicologie
‘De toekomst van blussystemen in de logistiek’.
Andere webinars volgen nog.

Geinteresseerd in sponsoring? – Mail naar info@chemiebeurs.nl

