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“Gevaarlijke stoffen en ontwikkelingen in regelgeving”

“ Ontmoet de chemische sector op 28 September 2022 en plaats uw producten en           
   diensten direct in de spotlight van de aanwezigen”

CHEMIEBEURS
Op 28 September 2022 vindt het jaarlijkese congres van de chemische keten plaats in het Van der Valk 
hotel te Dordrecht. Net als voorafgaande jaren komen verschillende key opinion leaders aan het woord 
over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied. De conferentie is de enige conferentie in 
Nederland waarbij directie en het hoger kader uit de chemische keten bij elkaar komen.

BEREIK DIRECTIE EN HET HOGER KADER
Het jaarlijks congres van de chemiebeurs is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een must-be voor 
management en directie van producenten, opslagbedrijven, toeleveranciers en overhead. Initiatiefnemer 
van de beurs is de VNCW, de brancheorganisatie voor de chemische logistiek.

INFORMATIEMARKT
De deelnemers aan de conferentie worden ontvangen in de centrale ontvangsthal. Hier vindt de 
registratie van de deelnemer plaats, wordt een informatiemarkt met stands georganiseerd en komen de 
bezoekers samen tijdens de vele netwerkmomenten. Deze ruimte biedt de sponsors dus volop de moge-
lijkheid persoonlijk in contact  te komen met de doelgroep.
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SPONSOREN VAN HET JAARSYMPOSIUM KUNNEN KIEZEN UIT DRIE PAKETTEN:

PAKKET GOUD PAKKET ZILVER

Stand 6m2

(Inclusief tafel, stoelen en stroom)

Toegangsbewijzen voor 2 standmedewerkers

4 extra kaarten voor relaties (value: 1770,-)*

30 seconden pitch
(Vlak voor de koffie pauze o.l.v de dagvoorzitter)

Deelnemerslijst
(Naam, beroep, instelling en plaats)

Uw logo op de openingspresentatie

Uw logo in het programma boekje

1 advertenties (1/2 A4) in het CLM

Stand 6m2

(Inclusief tafel, stoelen en stroom)

Toegangsbewijzen voor 2 standmedewerkers

4 extra kaarten voor relaties (value: 1770,-)*

30 seconden pitch
(Vlak voor de koffie pauze o.l.v de dagvoorzitter)

Deelnemerslijst
(Naam, beroep, instelling en plaats)

Uw logo op de openingspresentatie

Uw logo in het programmaboekje

1 advertenties (1/2 A4) in het CLM

Het verzorgen van een gesponsorde workshop**
(In de workshop ruimte)

€ 2.950,-* € 1.950,-*

Annulering en voorwaarden:
Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele 
productiekosten.

Alle advertenties, folders en gadgets dienen corporate-
uitingen te zijn.

Het is sponsoren niet toegestaan om buiten VNCW om zelf 
activiteiten te ontplooien op de congreslocatie.

Bij annuleren van uw sponsoring tot 3 maanden vooraf bent 
u 50% van het sponsorbedrag verschuldigd. Vanaf 2 
maanden bent u het volledige sponsorbedrag verschuldigd.

Wanneer de beurs door wettelijke maatregelen (overmacht) 
niet kan plaatsvinden kan er kosteloos geannuleerd worden.

Tel: +31(0)6 498 724 32 (Max)
E-mail: max@chemiebeurs.nl
www.chemiebeurs.nl

Extra toegangskaarten à € 195,- (Normaal 295,-)

Uw logo op alle E-tickets  € 150,-

** De workshop zal inhoudelijk worden getoetst, het verhaal dient geen 
    salespitch te zijn; maximaal 2 sponsoren mogelijk.

PAKKET BRONS

Stand 6m2 

Toegangsbewijzen voor 2 standmedewerkers

Deelnemerslijst
(Naam, beroep, instelling en plaats)

Uw logo op de openingspresentatie

Uw logo in het programma boekje

€ 1.650,-*

* De namen van uw relaties dienen van te voren zijn doorgegeven.

EXTRA OPTIES

Chemiebeurs

* De namen van uw relaties dienen van te voren zijn doorgegeven.


