
 

Wilt u reserveren of heeft u vragen? Neem dan contact op met Femke Kuipers:  

femke@vexpan.nl of 035 – 694 32 45. 

 

 

 
 

Eventpartner pakket - Vexpan Nationaal Parkeercongres 2022 
 
Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert Vexpan het jaarlijks Nationaal Parkeercongres.  
Het thema dit jaar is ‘Parkeren: Samen op weg naar een groene toekomst!’ Hoe maak je 
parkeren ondersteunend aan ambities van gebieden en steden? Ook wordt het Landelijk 
Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023 gepresenteerd.  
 
Het belooft weer een interessant congres te worden! De vorige editie van het Nationaal 
Parkeercongres is bezocht door maar liefst 120 professionals.  
 
Door onze eventpartner te worden, komt u op verschillende interactieve manieren in 
contact met uw doelgroep en uw relaties. Wij hebben hiervoor een mooi pakket 
samengesteld. En omdat wij het voor iedereen uit onze mooie branche mogelijk willen 
maken om te participeren, bieden wij pakketten aan voor aantrekkelijke tarieven. 
 
NIEUW 
Uniek deze editie is de Let’s get digital app. Deze app maakt het mogelijk om voorafgaand 
aan het congres afspraken te maken met de bezoekers en uw eigen profiel aan te maken als 
standhouder, waardoor interactie met de bezoekers proactief kan plaatsvinden. U kunt 
gemakkelijk digitaal gegevens uitwisselen en deelnemerslijsten inzien.  
  

Vexpan NPC Eventpartner pakket 
Promotie tijdens het congres 2022: 

- Stand in centrale ruimte (bureautafel óf statafel), inclusief vrije toegang tot het congres voor 
2 standhouders van uw organisatie. 

- Deelname aan borrel en diner voor 2 standhouders op donderdag 13 oktober. 
- Bedrijfsfilmpje van max. 1 minuut, vertoning op scherm in de sponsorruimte. Indien u geen 

bedrijfsfilmpje heeft kunt u ook een PowerPointpresentatie aanleveren. 
- Logovermelding op PowerPointpresentatie (congresslides) tijdens het congres bij de plenaire 

onderdelen. 
 
Promotie voorafgaande aan het congres 2022: 

-  Logovermelding: 
* congrespagina website www.nationaalparkeercongres.nl  
* uitnodigingen 
* bevestigingsmail 
* congresnieuwsbrieven 
* Vexpansie 

- Partner uitgelicht (1x) in de Vexpan-nieuwsbrief (aan te leveren materiaal: max. 200 woorden 
over uw bedrijf of product incl. beeldmateriaal) 

- Digitale direct mailactie (1x) onder regie van Vexpan naar ruim 1000 leden en relaties van 
Vexpan. U levert de content (max. 300 woorden) en Vexpan verzorgt de mailing 

- Banner (1x) in de digitale nieuwsbrief. Formaat 600 x 60 pixels 
- Twitterbericht (1x) vanuit het Vexpan-account over uw sponsoring 

 
Speciaal tarief Eventpartner pakket: € 2.500  (normaal tarief € 4.945,-)  
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https://nationaalparkeercongres.nl/
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Vexpan Nationaal Parkeercongres Eventpartnerpakket op maat 
 
Naast dit aantrekkelijke pakket, is het ook mogelijk om voor u een voorstel op maat te maken, op 
basis van onderstaande communicatiemogelijkheden. Onze media specialist adviseert u daar graag 
bij.  
 

Communicatiemogelijkheden Vexpan Nationaal Parkeercongres 2022 
 

Tarief 

Banner (1x) in de digitale nieuwsbrief. Formaat 600 x 60 pixels 
 

€    250 

Stand in centrale ruimte, late bureautafel óf statafel inclusief vrije toegang tot 
congres voor 2 standhouders en diner  

€    750 

Bedrijfsfilmpje van max. 1 minuut, vertoning op scherm. Indien u geen bedrijfsfilmpje 
heeft kunt u ook een PowerPointpresentatie aanleveren. 
  

€    350 

Logovermelding: congrespagina website, uitnodigingen, bevestigingsmail, 
congresnieuwsbrieven, PowerPointpresentatie (congresslides) tijdens het congres bij 
de plenaire onderdelen, Vexpansie. 
 

€    995  

Partner uitgelicht (1x) in de Vexpan-nieuwsbrief (aan te leveren materiaal: max. 200 
woorden over uw bedrijf of product incl. beeldmateriaal) 
 

€    495 

Digitale direct mailactie (1x) onder regie van Vexpan naar ruim 1.000 leden en relaties 
van Vexpan. U levert de content en Vexpan verzorgt de mailing 
 

€ 1.195 

Twitterbericht (1x) vanuit het Vexpan-account over uw sponsoring 
 

€    195 

Alle genoemde tarieven zijn netto/netto en exclusief 21% BTW.  
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