“Het beste platform op het gebied van
innovatie in marketing, sales en service.”
www.customertalk.nl

Op zoek naar nieuwe en waardevolle leads?
Kom gericht in contact met potentiële klanten via
de CustomerTalk thema-events
Thema-events
CustomerTalk organiseert events o.a. op het gebied van marketing, social media, customer experience, customer
insights, CRM, data en lead generation. Een uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met uw leads.

De thema-events dit jaar zijn:

Tech Edition

Leusden 14 februari 2017

Leusden 18 mei 2017

Leusden 9 maart 2017

Bussum 21 september 2017

Leusden 12 oktober 2017

Leusden 13 april 2017

Bussum 23 november 2017

Deze thema-events hebben een bezoekersaantal variërend van 100-400 betalende bezoekers.
Bezoekers met een meer dan gemiddelde belangstelling in het thema van het event. Dit thema
sluit aan bij uw producten en/of diensten en biedt voldoende aanknopingspunten om op een
relevante manier in contact te komen met uw doelgroep.

Sponsormogelijkheden tijdens events

Tech Edition

Sponsorpakket Standaard:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusieve zichtbaarheid gedurende het event
Stand (klein)
Mogelijkheid tot aanleveren van content/case/spreker (in overleg)
Logo vermelding in eventcommunicatie (website, mailings, etc.)
Banner in nieuwsbrief rondom het event (1 week voor en 1 week na het event)
Vermelding in berichten op social zoals Twitter, LinkedIn etc.
Vermelding in nieuwsbrieven rondom event (advertorial)
5 x gratis toegangskaarten (t.w.v. € 295,-) voor relaties en standbemanning
Ontvangst compleet bezoekersbestand met e-mailadressen voor éénmalige opvolging
Materiaal in digitale toolkit na het event, indien van toepassing

Kosten € 3.500,-

Sponsorpakket Plus (locatie ’t SPANT)

•

Standaard sponsorpakket
+ Standruimte (groot)
+ Banier in plenaire zaal
+ Extra 5 x gratis toegangskaarten (t.w.v. € 295,-) voor relaties
+ Mogelijkheid voor het inhoudelijk invullen van een roundtable tijdens het event

Kosten € 3.950,-

Optioneel
Inhoudelijk artikel + advertentie in themaboek CustomerTalk
Redactioneel artikel/ whitepaper
1/1 pagina fullcolor advertentie

•
•

Kosten € 500,-

Meer weten over de online advertentiemogelijkheden bij CustomerTalk?

•
•
•
•
•

Bannercampagne website CustomerTalk.nl/ Bijgespijkerd.nl
Bannercampagne in nieuwsbrief Customertalk (2x per week)
Advertorial in nieuwsbrief Customertalk.nl
Whitepaper plaatsing op Customertalk.nl
Adverteren op Customertalk.nl

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op via 088 -147 41 11 of sales@customertalk.nl

