Onderwerp: Standhouders en sponsors ManuREsource congres 2017
Met groot genoegen kondigt het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) de
derde editie aan van het ManuREsource congres, dat zal plaatsvinden op 27 en 28 november
2017 in Eindhoven, Nederland. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met
Universiteit Gent, Inagro, POM West-Vlaanderen en het Nederlands Nutriëntenplatform.
Na twee succesvolle edities is ManuREsource een vaste waarde geworden binnen de sector
van mestbeheer en –valorisatie. Voor de derde editie verwachten we een nog grotere
aanwezigheid van beleidsmakers, onderzoekers, technologie-aanbieders, adviesbureaus,
mestverwerkers en vertegenwoordigers uit de agro- en meststoffenindustrie. We kunnen
nu immers steunen op de bijkomende ervaring en het netwerk van de lokale partner (het
Nederlands Nutriëntenplatform). Maak gebruik van deze kans om in contact te komen met alle
spelers uit de sector van mestbeheer en valorisatie van over heel de wereld!
Het centrale onderwerp van de derde editie van ManuREsource is de transitie van de
mestverwerking naar een circulaire economie. Daarnaast blijft het concept waarvoor
ManuREsource gekend is hetzelfde, namelijk de uitwisseling van kennis en ervaring tussen
Europese regio’s omtrent beleidsmaatregelen en innovaties in mestverwerkingstechnieken..
Thema’s die aan bod komen zijn:
Bemesting met mest, digestaat en afgeleide producten
Product innovaties en nieuwe markten voor mest en digestaat
Proces innovaties in mest en digestaat verwerking
Milieuimpact van mest en digestaat beheer en verwerking.
Langs deze weg willen wij uw bedrijf of organisatie uitnodigen om actief deel te nemen als sponsor
en/of als exposant op ManuREsource 2017. Wij bieden u daarvoor de volgende
sponsorpakketten aan en de mogelijkheid voor het plaatsen van een bedrijfsstand in de centrale
ruimte waar ook de lunches en koffiepauzes worden georganiseerd.
De promotie rond het congres is reeds gestart. Aarzel dus niet om ons het ingevulde formulier te
bezorgen, zodat wij uw logo kunnen toevoegen aan het promotiemateriaal!
Met vriendelijke groeten,
Het Organiserend Comité

Sponsorpakketten
‘Sympathizer’ (prijs: € 1.000 excl. BTW)
•

1 gratis deelname aan de conferentie (2 dagen) inclusief het conferentie diner (t.w.v. €455)

•

uw bedrijfslogo wordt op de conferentie homepage weergegeven met een link naar uw
website

•

logo van uw bedrijf wordt weergegeven in het conferentieprogramma en book of abstracts

•

gedrukte bedrijfsinfo in de conferentietas voor alle deelnemers (max A4 formaat, max 4
pages)
mogelijkheid tot het geven van een ‘flash presentatie’ over uw bedrijfsactiviteiten/organisatie
(plenaire sessie)

•

‘Exposant’ (prijs: € 1.500 excl. BTW)
•

8 m2 standruimte in de tentoonstellingsruimte

•

1 gratis deelname aan de conferentie (2 dagen) inclusief het conferentie diner (t.w.v. €455)

•

uw bedrijfslogo wordt op de conferentie homepage weergegeven met een link naar uw
website

•
•

logo van uw bedrijf wordt weergegeven in het conferentieprogramma en book of abstracts
gedrukte bedrijfsinfo in de conferentietas voor alle deelnemers (max A4 formaat, max 4
pages)

•

mogelijkheid tot het geven van een ‘flash presentatie’ over uw bedrijfsactiviteiten/organisatie
(plenaire sessie)

‘Silver sponsor’ (prijs: € 2.750 excl. BTW)
•
•

8 m2 standruimte in de tentoonstellingsruimte
2 gratis deelnames aan de conferentie (2 dagen) inclusief het conferentie diner (t.w.v. 2x€455)

•

1 volledige pagina publiciteit in het conferentieprogramma en in het book of abstracts

•

uw bedrijfslogo wordt op de conferentie homepage weergegeven met een link naar uw
website

•

logo van uw bedrijf wordt weergegeven in het conferentieprogramma en book of abstracts

•

gedrukte bedrijfsinfo in de conferentietas voor alle deelnemers (max. A4-formaat, max. 4
pagina's)

•

mogelijkheid tot het geven van een ‘flash presentatie’ over uw bedrijfsactiviteiten/organisatie
(plenaire sessie)

‘Gold sponsor’ - EXCLUSIEF (prijs: € 4.250 excl. btw)
•

12 m2 standruimte in de tentoonstellingsruimte

•

3 gratis deelnames aan de conferentie (2 dagen) inclusief het conferentie diner (t.w.v. 3x€455)

•
•

2 pagina's publiciteit in het conferentieprogramma en in het book of abstracts
prijsuitreiking voor de beste poster (tijdens een plenaire sessie)

•

badge-linten voor deelnemers bedrukt met uw bedrijfslogo (aangeleverd door de
organisatoren)

•

blocnote en pen bedrukt met uw bedrijfslogo (aangeleverd door de organisatoren)

•

uw bedrijfslogo wordt op de conferentie homepage weergegeven met een link naar uw
website

•

logo van uw bedrijf wordt weergegeven in het conferentieprogramma en book of abstracts

•

gedrukte bedrijfsinfo in de conferentietas voor alle deelnemers (max. A4-formaat, max. 4
pagina's)
mogelijkheid tot het geven van een ‘flash presentatie’ over uw bedrijfsactiviteiten/organisatie
(plenaire sessie)

•

Andere sponsormogelijkheden (prijs: te bespreken met organiserend comité)
•
•

Sponsoring koffiepauze
Sponsering conferentie lunch

•

Sponsoring conferentie dinner

•

Bedrijfsbezoek sponsoring (lunch, drankje,…)

•

Sponsoring conferentie tas (exclusief): de conferentie tas met logo van uw bedrijf zal worden
uitgedeeld aan alle deelnemers

•

Andere

Indien u interesse heeft voor sponsoring of een bedrijfsstand wil plaatsen, gelieve dan
het ingevulde formulier terug te bezorgen aan het conferentie secretariaat.
Voor meer informatie hierover, gelieve contact op te nemen met het conferentie secretariaat:
Mevr. Isabelle Mouton
Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM)
Abdijbekestraat 9 , 8200 St-Andries - Brugge
Tel: +32 (0)50/ 40 72 02
Fax: +32 (0)50/ 40 74 89
email: info@manuresource2017.org

CONTRACT SPONSORING/STANDRUIMTE
BEDRIJF/ORGANISATIE:..........................................................................................................
ADRES:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
CONTACTPERSOON:
....................................................................................................................................................
FUNCTIE:
....................................................................................................................................................
TEL :
……………………………………………………………………………………………………………
FAX :
……………………………………………………………………………………………………………
EMAIL :
……………………………………………………………………………………………………………
BTW N° :
……………………………………………………………………………………………………………
FACTURATIE-ADRES ( indien verschillend van bovenstaand adres) :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
O

BEVESTIGT HET VOLGENDE SPONSORING/STANDRUIMTE PAKKET:
o

Gold sponsor pakket - exclusief

€ 4.250

o

Silver sponsor pakket

€ 2.750

o

Exposanten pakket

€ 1.500

o

Sympathizer pakket

€ 1.000

DATUM:

HANDTEKENING:
GELIEVE HET INGEVULDE FORMULIER TERUG TE BEZORGEN AAN

info@manuresource2017.org

