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ONCOLOGIE IN
PERSPECTIEF
9 JUNI 2022
Voor de 26ste keer zal het symposium Oncologie
in Perspectief plaatsvinden en we verwachten weer
500+ deelnemers aan te trekken. Op dit symposium
kunnen de deelnemers zowel van gedachten wisselen
over de medische uitdagingen en vernieuwingen, als
leren tijdens een dagvullend programma met meer
dan 25 kennissessies specifiek over oncologie.
Het symposium Oncologie in Perspectief wordt een
onvergetelijke ervaring en vindt plaats op donderdag
9 juni 2022 in Theater De Meervaart in Amsterdam.
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Bezoekersprofiel
Om een idee te krijgen van het bezoekersprofiel en de belangstelling voor  
dit symposium hiernaast het bezoekersprofi el in 2019. Hier komt een grote
diversiteit qua beroepsgroepen uit naar voren.

SPONSORING PROSPECTUS
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QUOTES VAN DEELNEMENDE
EXPOSANTEN IN
VOORGAANDE JAREN 

“WE HEBBEN EEN GROTE OPKOMST VAN ZOWEL 
ONCOLOGIE VERPLEEGKUNDIGE, DI TISTEN 
EN FYSIOTHERAPEUTEN GEHAD. WE KREGEN 
VOLDOENDE GELEGENHEID OM ONZE NIEUWE 
PRODUCTEN TE INTRODUCEREN”

“ALTIJD WEER ONVERWACHT NIEUWE CONTACTEN”

“DIRECT KLANTCONTACTEN DIE WE KUNNEN 
OPVOLGEN”

“GOEDE AANLOOP OP DE STAND”

“ZOWEL OP DE KORTE EN OP DE LANGE 
TERMIJN ZEER GOED RESULTAAT”

“TOP GEORGANISEERD EN INHOUDELIJK PRIMA EN 
VEEL POSITIEVE GELUIDEN GEHOORD”

“DE SFEER OP DE DAG ZELF WAS GEMOEDELIJK 
EN PRETTIG”

“HET WAS GOED DRUK”

“MEER KENNIS VERKREGEN EN DAARNAAST 
VEEL OVER ONS BEROEP KUNNEN TOELICHTEN”
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EXPOSANTENPAKKETTEN SYMPOSIUM 
ONCOLOGIE IN PERSPECTIEF 2022
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Pakketten Goud Zilver Brons 

Early bird geldig tot  
15 maart 2022 1.750 euro 1.250 euro 550 euro

Standaardprijzen 1.925 euro 1.375 euro 625 euro

Advertentie in de event app  
(onder voorbehoud) Inclusief Inclusief -

Grootte van de stand 9 m2 6 m2 3 m2

Wireless internet Ja Ja Ja

Logo en link op website van 
het evenement

Ja (met tekst 
over het 
bedrijf)

Ja Ja

Logo op scherm bij 
registratiebalie Ja Ja Ja

Logo op pauze slides Ja

Promotiefilm van bedrijf 
op grote scherm in 
exposantenruimte

Ja Ja -

Uitrijkaarten 4 2 2

Gedurende de dag koffie/thee/
frisdrank incl. lunch 4 personen 2 personen 2 personen

Afgerokte statafel/ lage tafel
Grote tafel of 
2 statafels en 
een scherm

Grote tafel  
of 2 statafels

Kleine tafel  
of 1 statafel

Stoelen 4 stoelen of 
4 barkrukken

2 stoelen of 
2 barkrukken

2 stoelen of 
2 barkrukken

Alle genoemde prijzen van de 
exposantenpakketten zijn excl. 
BTW.



Exposantenpakket Goud:
• Een stand van 9 m2 met een afgerokte tafel en/of 2 afgerokte  

statafels en 4 stoelen of 4 barkrukken met een scherm 
• Promotiefilm van bedrijf op het grote scherm in de exposantenruimte
• Advertentie in de event app (onder voorbehoud)
• Logo en link op de website van het evenement met tekst over  

het bedrijf (100 – 150 woorden)
• Logo op scherm bij registratiebalie
• Logo op pauze slides
• 4 uitrijkaarten
• Inclusief koffie/thee/frisdrank en lunch voor vier personen  

gedurende de dag 

Kosten: 
Early bird: 1.750 euro
Standaard: 1.925 euro 

Exposantenpakket Zilver:
• Een stand van 6 m2 met keuze uit een afgerokte tafel en twee stoelen of 

2 afgerokte statafels en 2 stoelen of 2 barkrukken
• Promotiefilm van bedrijf op grote scherm in de exposantenruimte
• Advertentie in de event app (onder voorbehoud)
• Logo en link op de website van het evenement
• Logo op scherm bij registratiebalie
• 2 uitrijkaarten
• Inclusief koffie/thee/frisdrank en lunch voor twee personen gedurende 

de dag

Kosten:
Early bird: 1.250 euro
Standaard: 1.375 euro
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EXPOSANTENPAKKETTEN SYMPOSIUM 
ONCOLOGIE IN PERSPECTIEF 2022
Exposantenpakket Brons:
• Een stand van 3 m2 met een kleine afgerokte tafel of statafel en 2 

stoelen of 2 barkrukken
• Logo en link op de website van het evenement
• Logo op scherm bij registratiebalie 
• 2 uitrijkaarten
• Inclusief koffie/thee/frisdrank en lunch voor twee personen gedurende 

de dag

Kosten: 
Early bird: 550 euro
Standaard: 625 euro

Stand voor beroeps- en patiëntenverenigingen
• Voorwaarden zoals in het bronspakket

Kosten: 
495 euro

Alle genoemde prijzen van de exposantenpakketten zijn excl. BTW.
EARLY BIRD: Geldig tot 15 maart 2022
DEADLINE INSCHRIJVEN: 1 mei 2022
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SPONSORMOGELIJKHEDEN
We bieden diverse mogelijkheden voor extra exposure  
op het Oncologie in Perspectief symposium zoals:

Koffiekar
Een koffiepunt bij entree met jullie branding; een warme ontvangst met veel 
exposure. Deze kar staat buiten bij de Meervaart en is zichtbaar voor alle gasten 
die het symposium komen bezoeken. Alleen in de ochtend 2 uur aanwezig.

Key-note speaker
Heel graag nodigen we een BN-er uit die ervaringsdeskundig is met de ziekte 
kanker. We willen hem of haar in de plenaire zaal laten interviewen door de 
dagvoorzitter. Het bedrijf die dit sponsort wordt uiteraard gekoppeld aan de  
key-note presentatie en genoemd. Met als doel een opgewekt verhaal te horen  
en te laten zien dat de ziekte te overwinnen is en ook iedereen kan “overkomen”. 

Spiegelwand
Bezorg de bezoekers een leuke dag, bij de stand kunnen bezoekers een leuke 
foto maken bij de Magic Mirror. Er komt een fotostrookje uit waar 2 foto’s 
op staan en het bedrijfslogo. Je zult het niet geloven, maar in dit digitale 
tijdperk is het erg leuk om juist een geprinte foto te krijgen en deze wordt vaak 
maanden in de handtas bewaard of op de koelkast of op het werk opgeprikt. 
Een fijne herinnering aan een leuke dag… en jullie bedrijfslogo staat hierop. 
De magic mirror wordt naast de stand geplaatst voor de gehele dag en er is een 
medewerker bij die de bezoekers helpt. Eventueel lever je hiervoor ook nog een 
bedrijfspolo of overhemd.

Tijd voor een drankje
Aan het eind van de volle symposiumdag is het heerlijk om met elkaar na te 
praten in de foyer van de Meervaart. Heerlijk met een glaasje en een hapje.  
Als bedrijf kun je een deel van deze borrel sponsoren, waarbij we het bedrijf 
noemen op de slide aan het eind van het symposium, de dagvoorzitter benoemt 
de sponsoren en er worden viltjes bedrukt met de logo’s van de sponsoren.

Deze optie is voor 3 bedrijven beschikbaar

Alle prijzen zijn op aanvraag.
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EERDERE EXPOSANTEN EN SPONSOREN
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VRAGEN
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
Symposiumdesk: 020-512 2923 of
een mail sturen aan: oncologieinperspectief@nki.nl
Nadere informatie is beschikbaar op de website
www.oncologieinperspectief.avl.nl
Hier vindt u ook de veelgestelde vragen, FAQ’s die
wellicht direct antwoord geven op vragen.
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INSCHRIJVEN
Link naar het inschrijfformulier:
http://symposium.nki.nl/expositieruimte.asp

De AVL algemene voorwaarden, klachtenprocedure
en privacy statement is van toepassing.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de
Symposiumdesk: 020-512 2923 of
een mail sturen aan: oncologieinperspectief@nki.nl
Nadere informatie is beschikbaar op de website
www.oncologieinperspectief.avl.nl
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