Print - Digital - Event

Mediapack 2016

LINK2FLEET FORUM & AWARDS

Brussel, 16 juni 2016,
Wild Gallery
Reeds meer dan 10 jaar, maakt link2ﬂeet het mogelijk
dat klanten, vlootbeheerders en leveranciers van de
sector elkaar ontmoeten tijdens het jaarlijks evenement:
de link2ﬂeet Forum & Awards. Een unieke kans om te
netwerken en expertise uit te wisselen maar ook om de
Best Practices te ontdekken en in de bloemetjes te zetten.
Op het programma:
• Conferenties en debatten over de trends in de sector
- 1 thema : Total Cost of Mobility
• Uitwisseling van expertise tijdens workshops
• Uitreiking van een Award voor 3 categorieën:
Fleet-Owner of the Year, Sustainable
Fleet Management Award en de Fleet Innovation
Award for Suppliers.
Timing:
16:00
17:00
19:30
20:00
21:00
22:00

> Onthaal in de VIP Village
> Conferentie en workshops - link2ﬂeet Forum
> Cocktail
> link2ﬂeet Awards
> Diner
> Open bar en networking

SPONSORiNG PACKAGES 2016
Pack silver

Pack gold

Zichtbaarheid gedurende de volledige communicatiecampagne (print & digital)

X

X

Gepersonaliseerde uitnodigingen voor uw klanten en prospecten

X

X

Zichtbaarheid tijdens de link2fleet Forum & Awards

X

X

Badges in de bedrijfskleuren

X

X

verdeling van promotiemateriaal

X

X

Stand in de viP village (met een tweetalige hostess)

X

X

Logo op alle presentaties tijdens het event

X

X

Advertentie in het programma van het Forum

X

1 square in een nieuwsbrief voor het event

X

1 square in een nieuwsbrief na het event

X

Zichtbaarheid na het event

X

Aantal genodigden

30

50

9.900 EuR

14.900 EuR

• uitreiking van de gesponserde prijs door een vertegenwoordiger van uw firma

3.000 EuR

3.000 EuR

• Sponsoring van de open-bar

4.500 EuR

4.500 EuR

• Plaatsing van een voertuig op uw stand

1.500 EuR

1.500 EuR

• Plaatsing van een voertuig in de ingang

3.000 EuR

3.000 EuR

• Reservatie van een tafel voor 10 personen & 10 ingangen voor het forum

2.210 EuR

2.210 EuR

Package
Opties om uw zichtbaarheid te verhogen:

450-500 deelnemers
Profiel: Leveranciers, vlootbeheerders, HR, Finance….

