Datum

Betreft

Behandeld door

december 2018

BPUG-seminar 2019

Seminarcommissie

Geachte mevrouw/heer,
Op donderdag 20 juni 2019 organiseren wij wederom ons jaarlijkse BPUG seminar. Dit jaar alweer voor de
22e keer! Het thema luidt:

EmPowered by Innovation
Het tempo waarin onze wereld verandert is ongekend. Innovaties als Internet of Things en digitalisering van
bedrijfsvoering spelen hierbij een belangrijke rol. Leiden deze innovaties tot veranderingen in ons vakgebied
Project-, Portfolio- en Programmamanagement (P3M), of is het juist andersom?
Is hier sprake van een wisselwerking waarbij innovaties en veranderingen in ons vakgebied elkaar
versterken? Hoe pas je je organisatie en jezelf aan op deze ontwikkelingen?
BPUG Seminar 2019 gaat op interactieve wijze op zoek naar antwoorden op de vragen die horen bij het
thema ‘EmPowered by Innovation’. In diverse sessies en workshops ga je aan de slag om jezelf en je
organisatie aan te passen aan deze veranderingen en om te ervaren hoe je ons vakgebied in kunt zetten
voor succesvolle innovaties.

We zoeken jou als sponsor
•
•
•
•
•
•
•

Met 400 bezoekers zijn we inmiddels het grootste seminar in Nederland op P3M vakgebied
We zijn een sterk groeiende vereniging met een zeer actieve LinkedIn-groep.
Je staat centraal tussen de sessies en bent hiermee echt onderdeel van het programma.
Veel ruimte om te netwerken binnen het programma.
Een seminar met de juiste balans tussen kennisuitwisseling, interactiviteit en de toepassing daarvan
in de praktijk.
Jezelf profileren als dé expert op het vakgebied rond project-, programma- en portfoliomanagement
Vorig jaar een zeer goede waardering en een mooie 8+ gemiddeld.

Doe je mee?
De Best Practice User Group daagt je uit om deze dag samen met zo’n 400 vakgenoten te beleven. Heb je
interesse om te sponsoren? Laat het ons dan weten vóór 1 februari 2019!
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Jolanda Zwaan, BPUG-Secretariaat via j.zwaan@bpug.nl of
06-46522120.

Bijlage: sponsorinformatie
Meer informatie op www.bpugseminar.nl/sponsors

Aanmeldingsformulier Sponsoring BPUG-seminar 20 juni 2019

Geïnteresseerd om ons seminar te sponsoren? Laat het ons dan weten vóór 1 februari 2019.
Stuur het ingevulde formulier naar j.zwaan@bpug.nl

Contactpersoon:
Bedrijf:

...................................................

E-mail:

........................................................

Naam:

...................................................

Tel:

.........................................................

Adres:

...................................................

Mobiel:

.........................................................

Postcode

....................................................

Woonplaats: .........................................................

Geeft zich op als sponsor voor het BPUG seminar 2019 en kiest het:

❑ Hoofdsponsor pakket

€ 3.250,-

❑ Sponsor pakket

€ 1.600,-

❑ Supporter pakket

€ 1.200,-

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Voor akkoord,
Naam:

Handtekening:

Sponsorpakketten
Hiervoor ontvang je het onderstaande:
Hoofdsponsor à € 3.250,- (met stand op het seminar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo op seminar site www.bpugseminar.nl als “Hoofdsponsor”
Vermelding bij opening en afsluiting van het seminar
2 x marketingactie opgenomen in een BPUG Nieuwsbrief
Logo op eerste sheet openingspresentatie
Stand/banner van max 3,5 meter breed
Statafel met 2 personen standbemensing
10 gratis toegangskaarten voor relaties of medewerkers
Vermelding op seminar site tot 1 september ‘19
Logo in presentaties tijdens kennissessies tot 1 september ’19
Logo in alle BPUG mails gezonden in periode tot 1 september ’19

Seminar sponsor à € 1.600,- (met stand op het seminar):
•
•
•
•
•
•
•

Logo op seminar site www.bpugseminar.nl onder “Sponsor”
Logo op eerste sheet openingspresentatie
Stand/banner van max 2 meter breed
Statafel met 2 personen standbemensing
5 gratis toegangskaarten voor relaties of medewerkers
Vermelding op seminar site tot 1 september ‘19
Logo in presentaties tijdens kennissessies tot 1 september ’19

Supporter à € 1.200,- (GEEN STAND):
•
•
•
•

Geen stand
Logo op seminar site www.bpugseminar.nl onder “Supported by”
Vermelding op seminar site tot 1 september ‘19
4 gratis toegangskaarten voor relaties of medewerkers.

