Tech Experience 2018

Sponsoring, adverteren & partnership

Premium Partner

Sponsormogelijkheden
Partner
Advertentie nlOUG Visie magazine
Events
Partner
A PEX WORLD 2018

diamond sponsor

@nl_OUG op Twitter

gold sponsor

gold sponsor

Partner programma
Partners
Premium partners
nlOUG Partner (€ 875,-)
Associatie met nlOUG op website
10% korting op alle sponsoring (max. € 500 per event)
Incl. bedrijfslidmaatschap
Vermelding nlOUG Visie magazine
Vermelding met banner op homepage nlOUG
nlOUG Premium Partner (€ 2.950,-)
Associatie met nlOUG op website
20% korting op alle sponsoring (max. € 1.000 per event)
Deelname Technology forum
Incl. premium bedrijfslidmaatschap
Eén ‘eigen’ themabijeenkomst
Banner nlOUG site en vermelding partner pagina met link naar vacature pagina
Vermelding nlOUG Visie magazine

nlOUG Visie advertentietarieven
Oplage 4000
Full Color, 40 pagina’s
Verspreiding onder leden & niet leden (gratis)
Enige papieren magazine in Nederland gericht op Oracle Community
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Tweets door
@nl_OUG

Enige papieren magazine in Nederland gericht op Oracle Community
Jaar magazine, verschijnt éénmaal per jaar (begin zomer)
Onlinepublicatie op web met doorklikmogelijkheid op links!
voorbeeld: https://view.publitas.com/oracle-gebruikersclub-holland/oug_visie_def_lr/page/18-19

nlOUG event sponsoring
Diamond (exclusiviteit), Gold, Silver, Bronze
Stand, grootte & locatie afhankelijk v. pakket en locatie
(flyermogelijkheid bij bronze)
Stempelkaart voor bezoek stands met prijsuitreiking
Deelnemerslijst incl. e-mail (na opt-in deelnemer!)
nlOUG visie advertentie, grootte en plaatsing afh. pakket
Vermelding in alle e-mail correspondentie
Vermelding sponsors via linkedin, twitterbericht
Vermelding nlOUG site & nlOUG visie
Vermelding bij welkomstpresentatie en ‘pauze’ presentatie
Onder voorbehoud introductie event app:
Vermelding in app plus pushnotification voor diamond (2) & gold (1)
Tarieven

Diamond € 8.000,Gold € 4.000,Silver € 2.000,Bronze € 1.000,-

nlOUG events 2018
APEX World 2018
do 22 – vrij 23 maart
ss Rotterdam (onder voorbehoud)

Tech Experience 2018
do 7 – vrij 8 juni
Rijtuigenloods, Amersfoort (onder voorbehoud)
Opzet events 2018
Toegang: 225 Euro voor leden, 300 Eur voor extra kaarten, 475 voor niet leden
Inclusief catering, lunches, feestelijk avondeten, borrel, gratis parkeren
Early Bird korting 50 Euro bij aanmelding voor 31 december / 28 februari
Directe betaling bij aanmelding via de site (iDeal, creditcard, bitcoins)
Koffie, drank, hapjes, lunch, borrel in ruimte sponsors
Doelstelling bezoekers: 350 deelnemers
Stand verdeling op basis van voorkeur bij definitieve toezegging (plattegrond volgt)
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Stand verdeling op basis van voorkeur bij definitieve toezegging (plattegrond volgt)
Stempelkaart, prijsuitreiking bij afsluitende keynote
Planning 2018
Call for papers APEX World & Tech Experience openen voor Oracle Open World.
Paper selectie en definitief programma uiterlijk 2½ maand voor event.
Eerste aankondiging incl. early bird: uiterlijk 5 maanden voor event
Sponsor planning
interesse graag uiterlijk november
toezegging graag uiterlijk 3 maanden voor event
Vermelding sponsor in alle correspondentie vanaf toezegging
Geïnteresseerden voor nlOUG partnership: graag uiterlijk november contact opnemen
Heeft u interesse of vragen: mail met secretariaat@nloug.nl

Standaardpakketten

Diamond

Gold

Silver

Bronze

Maximum aantal (kan per event afh locatie verschillen)
Exclusiviteit (naast in vookomende gevallen Oracle zelf)
Naamsvermelding op powerpointsslides voor en na keynotes,
Eigen vlag/banner (naast nlOUG banner)
Gezamenlijke naamsvermelding op vlag/banners
Naamsvermelding op alle correspondentie
Naamsvermelding eerst volgend editie nlOUG Visie
Naamsvermelding nlOUG website (tot 3 mnd na event ) incl. link eigen
site
Lijst deelnemers + emailadressen (alleen bij opt-in door deelnemers)
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Naamsvermelding in event App (indien gebruikt)
Pushnotifacition in event App (indien gebruikt)
Standruimte grootte in meters
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€ 8.000

€ 4.000

€ 2.000

€ 1.000

Locatie stand (afhankelijk van eventruimte)
Mogelijkheid voor flyers op tijdschirftenrek(ken) nlOUG
Toegangskaarten standhouders
Korting extra toegangskaarten 75 Eur korting
Gratis nlOUG Visie advertentie (2-daags event)
Mogelijkheid eigen prijsuitreiking naast nlOUG verloting in grote zaal
Naamsvermelding bij ontvangstreceptie / buffet
Prijs voor 2-daagse event
APEX World maart 2018
Tech Experience juni 2018
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Speciale Sponsoring
(vermelding op site, in correspondentie, en bij onderdeel zelf)

Prijs

Bijv. Sponsoring Lunch, Diner, Borrel, Avond party
Organisatie themabijeenkomst

op aanvraag
locatie&caterings kosten

Banners
(op website)
Verdwijnt gaat op in partnerprogramma
nlOUG Partner Programma

Premium

Normaal

Associatie met nlOUG en de mogelijkheid om het partnership te kunnen √
vermelden op uw eigen site en commerciele uitingen (speciale logo's)

√

korting op sponsoring en advertenties met per event/een maximum van
€ 1.000 korting (geen korting op korting )
deelname van afgevaardigde aan een nlOUG Technology Forum
Inclusief bedrijfslidmaatschap
Vermelding banner met link op voorpagina nlOUG site
Vermelding op premium partner nlOUG site met links naar website en
vacature site
vermelding in nlOUG visie
Recht op organisatie themabijeenkomst op eigen locatie/cateringkosten
waarbij nlOUG leden worden uitgenodigd
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Prijs

€ 2.950

€ 875
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