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Sponsor- en 
advertentiemogelijkheden  

2022 

 
 

 

GROOTSTE NETWERK DOELGERICHT  CROSSMEDIAAL 

Met ruim 9000 actieve en 
betrokken leden:  

Het grootste netwerk op 
SAP gebied! 
 

Een goed in kaart 
gebracht netwerk: 

Doeltreffend 
communiceren! 

Nieuwsbrieven, website, 
social media: 

Brede verspreiding 
van je boodschap! 
 

 

 

VNSG Focus (Online) 
 
Hét (online) jaarcongres van de VNSG! Een event in oktober waar de gebruiker centraal 

staat met paneldiscussies, workshops en vooral veel expert- en gebruikersverhalen. 
Belangrijke thema’s zoals RISE, de Intelligent Enterprise, SAP Fiori, Data- en 
Informatiemanagement, worden in verschillende sessies uitgediept.  

 
Maak nu vast een keuze uit de volgende online sponsormogelijkheden: 

• Een presentatie van 40 minuten:    €2.150 

• Een tijdsslot van 2 x 40 minuten:   €3.450 

• Een workshop van 90 minuten:      €3.450 

 

We onderzoeken of een offline event weer mogelijk is, wanneer de Covid maatregelen dit 
toelaten, en wanneer je nu kiest voor een online optie treden we met je in overleg over de 
bijbehorende mogelijkheden 

__________________________________________________ 
 

Thema Event (op locatie) - € 3.550 
  
Zodra de Covid-maatregelen het toelaten organiseren we weer themadagen 

en themamiddagen op locatie. Een Thema Event bestaat uit een mix van klant-, sponsor- 
en SAP presentaties zodat het onderwerp vanuit verschillende oogpunten belicht wordt. 

 
Inhoud sponsorpakket: 

• Plaats voor een stand op de informatiemarkt  

• Presentatie van ca 40 minuten 

• Het bereiken van de juiste doelgroep 

• Bedrijfsnaam en logo in alle event communicatie 

• Publicatie op VNSG Website en in de VNSG Event Nieuwsbrief 

• Promotie via social media 

• Promotiemateriaal om je sessie & het event te promoten  

• Een overzicht van deelnemersgegevens die voor een opt-in hebben gekozen, na  
       afloop van het event (emailadressen en bedrijfs- en persoonsnamen)  
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__________________________________________________ 

 
Thema Event Online - € 1.450 

 

Indien het Thema Event online wordt georganiseerd, worden de presentaties voer 

meerdere sessiedagen verspreid. Een Thema Event bestaat uit een mix van klant-, 

sponsor- en SAP presentaties zodat het onderwerp vanuit verschillende oogpunten belicht 

wordt..  

 

Inhoud sponsorpakket: 

• Een online presentatie van ca 40 minuten 

• Bedrijfslogo in alle communicatie en op de speciale eventpagina 

• Het bereiken van de juiste doelgroep 

• Promotie van de gehele serie via de VNSG Event Nieuwsbrief en social media 

• Materialen om het event en je sessie te promoten 

• Hosting en ondersteuning van GoToWebinar platform door medewerker VNSG-bureau 

• Na afloop wordt de recording en de presentatie naar alle deelnemers gestuurd  

• Een overzicht van deelnemersgegevens die voor een opt-in hebben gekozen, na  
       afloop van het event (emailadressen en bedrijfs- en persoonsnamen)  

__________________________________________________ 
 
Best Practices (nieuw) - € 1.450 
 
Een nieuw onderdeel in ons programma. Tijdens deze themaweek ‘Best Practices’ staat één 
thema/onderwerp centraal. Gedurende deze week kunnen adviesleden hun expertise delen 

met de leden van de VNSG.  
 

Inhoud sponsorpakket:  

• Een online ‘Best Practice-case’ van ca 40 minuten 

• Bedrijfsnaam en logo in alle event communicatie  

• Promotie van de serie op de VNSG website en in de VNSG Event Nieuwsbrief 

• Vermelding in de VNSG Eventkalender 

• Promotie via social media 

• Volledig verzorgd registratieproces 

• Hosting en ondersteuning (GoToWebinar platform) door medewerker VNSG-bureau 

• Na afloop wordt de recording en de presentatie naar alle deelnemers gestuurd  

• Een overzicht van deelnemersgegevens die voor een opt-in hebben gekozen, na  
       afloop van het event (emailadressen en bedrijfs- en persoonsnamen)  

__________________________________________________ 
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Online Expertise Sessie  - € 1.175 
 
Bij deze online sessie bepaal je zelf het onderwerp en de invulling van hiervan. De 
uitvoering van deze sessie wordt door het VNSG-bureau ondersteund.   

 
Inhoud sponsorpakket: 

• Een online presentatie 

• Vermelding in de VNSG Eventkalender 

• Volledig verzorgd aanmeldproces 

• Hosting en ondersteuning (GoToWebinar platform) door medewerker VNSG-bureau 

• Delen van recording van de webinar 

__________________________________________________ 
 
Online Workshop - € 1.450 
 
Organiseer in samenwerking met SAP een online workshop en deel je kennis met de leden 
van de VNSG.  

 
Inhoud sponsorpakket: 

• Een online workshop in samenwerking met SAP 

• Bedrijfsnaam en logo in alle communicatie  

• Vermelding in de VNSG Eventkalender 

• Publicatie op de VNSG website en in de VNSG Event Nieuwsbrief 

• Promotie via social media 

• Hosting en ondersteuning (GoToWebinar platform) door medewerker VNSG-bureau 

__________________________________________________ 
 

Contentpromo - € 550 
 

Wil je een blog ook aan anderen laten lezen? Heb je een interessante White Paper, een 
persbericht of een interessante klantcase die je onder de aandacht wilt brengen? Deel je 
content met de 9.000 leden van de VNSG!  

 
Inhoud sponsorpakket: 

• Eén content plaatsing zoals een artikel, White Paper of blog 

• Contentverwijzing op de VNSG website 

• Publicatie in de VNSG nieuwsbrief 

• Promotie via social media 

__________________________________________________ 
 

Eventpromo - € 550 
 
Organiseer je binnenkort een (online) event? Wij promoten dit event gedurende een hele 

maand. 
 
Inhoud sponsorpakket: 

• Promotie van één (online) event 

• Vermelding in de VNSG Eventkalender 

• Publicatie in de VNSG Event Nieuwsbrief en promotie via social media 
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__________________________________________________ 

 
VNSG Magazine  
 
Deze advertentieruimte kun je naar eigen inzicht invullen. In 2022 wordt er weer een 

papieren versie van het VNSG Magazine uitgegeven. Het aantal advertentie- 
mogelijkheden is beperkt, dus wees er snel bij! 

 

• A5                  : €1.000 

• A4                  : €1.500 

• A4 achterzijde : €2.000 

__________________________________________________ 
 
Blog - € 1.500 

 
Met een interview door een ervaren tekstschrijver kun je jouw visie of jouw verhaal 

vertellen (geen sales pitch). We publiceren het op onze website en in het VNSG Magazine.  
 

Inhoud sponsorpakket: 

• Verzorgd interview en tekst door ervaren tekstschrijver 

• Publicatie in het VNSG Magazine 

• Publicatie op de VNSG website 

• Vrij van rechten 

• Promotie via social media 

__________________________________________________ 
 
Vacaturebank - € 299 

 
Plaats je vacature in onze vacaturebank en breng deze onder de aandacht van de 9.000 
VNSG leden die geïnteresseerd kunnen zijn in jullie vacature.   

 
Inhoud sponsorpakket: 

• Vacature plaatsing van 40 dagen op de VNSG website 

• Promotie via social media (LinkedIn & Twitter) 

• Publicatie in onze vacature nieuwsbrief  

__________________________________________________ 
 

Profiteer t/m 15 maart 2022 van onderstaande aanbiedingen! 
 

• 5% korting op de totaalprijs bij een gelijktijdige afname van twee onderdelen.  

• 10% korting op de totaalprijs bij een gelijke afname van drie onderdelen. 

• Meer afnemen? Neem contact met ons op voor een speciale prijs. 
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__________________________________________________ 

 
Inschrijven 
 
Inschrijven voor alle sponsorpakketten via: https://nl.surveymonkey.com/r/Tarieven_2022 

__________________________________________________ 
 

Meer informatie? 
 
Neem contact op met  Lauret Mallant: +31.620597354 of lauret.mallant@vnsg.nl 

__________________________________________________ 

 

Covid-19 

Voor de organisatie van events op een (congres) locatie zijn wij afhankelijk van de op dat 
moment geldende covid-19 maatregelen en behouden ons dan ook het recht voor om het 
aantal deelnemers te maximaliseren of het event alsnog online te organiseren. In beide 

gevallen nemen we vooraf contact op met de sponsoren.   

__________________________________________________ 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/Tarieven_2022
mailto:lauret.mallant@vnsg.nl

