Sponsoring
INTELEC95 Symposium 2020
Introductie
Stichting INTELEC95 zet zich al vele jaren in om technische kennis en ervaring op de drie
aandachtsgebieden, energieopslag, vermogenselektronica en smart grids tussen
gebruikers, industrie en wetenschap, te delen. Hiervoor organiseert de Stichting elk jaar
een symposium op een aantrekkelijke locatie, zoals het Spoorwegmuseum, het
Ouwehands Dierenpark. Omdat zo’n evenement het een en ander aan kosten met zich
mee brengt zullen wij het zeer waarderen als u het INTELEC95 Symposium wilt
sponsoren.

Doel van het symposium
Het INTELEC95 Symposium heeft als doel een energieplatform te bieden voor de
wetenschap, industrie en gebruikers, die op de een of andere manier actief betrokken zijn
bij de telecom- en datacommunicatie branche. Dit symposium wil een waardevolle bijdrage
leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van het energiewerkveld en het innovatief
vermogen stimuleren binnen dit platvorm door middel van onderlinge kennisdeling en
ontwikkeling.

Focus
De focus van het INTELEC95 Energy Symposium is gericht op de continuïteit van de
energievoorziening voor de telecommunicatie- en de informatietechnologie, met speciale
aandacht voor de onderwerpen:

Opslag van energie (batterijen om de continuïteit van energiesystemen te borgen),

Opwekking van energie (o.a. brandstofcellen, wind- en zonne-energie),

Distributie van gelijkspanning op een hoger niveau dan de gebruikelijke 48 Volt in de
huidige energievoorzieningarchitecturen,

Energienetwerk structuren en architecturen, met name Smart Grids,

Duurzaamheid, groene energie, energiemanagement.

Doelgroep
Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met
onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen van en voor het genoemde werkveld. Voorgaande symposia werden goed
bezocht door de doelgroep en vooral door vertegenwoordigers van de nationale operators.

Uw bedrijf profileren
Er zijn twee mogelijkheden of een combinatie daarvan, waarmee uw bedrijf zich op het
symposium kan profileren:
1. Door het symposium te sponsoren en/of
2. Door tegen een vergoeding een bedrijfspresentatie te geven.
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Sponsoren
De sponsormogelijkheden zijn hieronder aangegeven. Sponsoring van het diner, de lunch
en de koffiebreaks behoort tot de mogelijkheden. Andere vormen van sponsoring zijn
bespreekbaar.
Hoe eerder u zich opgeeft voor sponsoring van dit symposium, hoe eerder uw bedrijfslogo
in de publicaties (nieuwsbrieven, website) van het symposium) wordt opgenomen.
Een actuele plattegrond van de expositieruimte is op onze website www.intelec95.org te
vinden.

Platina Sponsor









Sponsorbedrag: € 5500 (ex. BTW).
2
Een expositieruimte van 4,8 m (2 plekken van 2 m x 1,2 m).
Kosteloze deelname (incl. lunch en diner) voor totaal 15 personen incl. eigen
medewerkers van uw bedrijf.
Een bedrijfspresentatie van 30 minuten in een parallel sessie
Extra deelnamekaarten (incl. borrel & diner) voor uw relaties tegen een gereduceerd
bedrag van € 155 (ex. BTW). Extra kaarten voor het diner bedragen € 75 (ex. BTW)
per extra deelnemer.
Na bevestiging wordt uw bedrijfslogo op de homepagina van de website geplaatst
onder vermelding van “Platina Sponsor”. Dit geldt ook voor de nieuwsbrieven van de
stichting INTELEC95 met een link naar de website van uw bedrijf of instelling.
Vermelding van uw bedrijfslogo op de poster/banner van het symposium.
Twee sheets met bedrijfsinformatie in de slide show die tijdens de ontvangst, de
koffie- en lunchpauzes van het symposium in de plenaire zaal wordt vertoond.

Gouden Sponsor









Sponsorbedrag: € 2500 (ex. BTW).
2
Een expositieruimte van 2,4 m (1 plek van 2 m x 1,2 m).
Kosteloze deelname (incl. lunch en diner) voor totaal 3 personen incl. eigen medewerkers van uw bedrijf.
Tegen een extra gereduceerd tarief van € 975 (ex. BTW) wordt de mogelijkheid
geboden een bedrijfspresentatie te houden inclusief kostenloze deelname voor
2 personen extra.
Extra deelnamekaarten (incl. borrel & diner) voor uw relaties tegen een gereduceerd
bedrag van € 155 (ex. BTW). Extra kaarten voor het diner bedragen € 75 (ex. BTW)
per extra deelnemer.
Na bevestiging wordt van uw bedrijfslogo op de homepagina van de website geplaatst
onder vermelding van “Gouden Sponsor”. Dit geldt ook voor de nieuwsbrieven van de
stichting INTELEC95 met een link naar de website van uw bedrijf of instelling.
Vermelding van uw bedrijfslogo op de poster/banner van het symposium.
Een sheet met bedrijfsinformatie in de slide show die tijdens de ontvangst, de koffieen lunchpauzes van het symposium in de plenaire zaal wordt vertoond.

Zilveren Sponsor
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Sponsorbedrag: € 1500 (ex. BTW).
Het plaatsen van een banner.
kosteloze deelname (incl. lunch en diner) voor totaal 2 personen incl. eigen medewerkers van uw bedrijf.
Tegen een extra gereduceerd tarief van € 975 (ex. BTW) wordt de mogelijkheid
geboden een commerciële bedrijfspresentatie te houden inclusief kostenloze
deelname voor 2 personen.

Email : info@intelec95.org
website : www.intelec95.org






Extra deelnamekaarten (incl. borrel & diner) voor uw relaties tegen een gereduceerd
bedrag van € 155 (ex. BTW). Extra kaarten voor het diner bedragen € 75 (ex. BTW)
per extra deelnemer.
Na bevestiging wordt van uw bedrijfslogo op de homepagina van de website geplaatst
onder vermelding van “Zilveren Sponsor”. Dit geldt ook voor de nieuwsbrieven van de
stichting INTELEC95 met een link naar de website van uw bedrijf of instelling.
Vermelding van uw bedrijfslogo op de poster/banner van het symposium.
Een sheet met bedrijfsinformatie in de slide show die tijdens de ontvangst, de koffieen lunchpauzes van het symposium in de plenaire zaal wordt vertoond.

Bedrijfspresentaties
Het programma bestaat uit een plenaire sessie gevolgd door twee parallelle sessies. Een
sessie voor de technisch inhoudelijke presentaties en een sessie voor bedrijfspresentaties
waar bedrijven zich kunnen profileren en hun producten kunnen promoten. In de
laatstgenoemde sessie is ruimte voor maximaal 4 presentaties van 30 minuten.
 Het tarief voor een presentatie van 30 minuten bedraagt € 1275 (ex. BTW). Dit is
inclusief kosteloze deelname van 2 personen.
 Voor sponsors is het tarief voor een tijdslot van 30 minuten € 975 (ex. BTW) en inclusief
kosteloze deelname voor 2 personen.
Er kunnen meerdere tijdsloten worden gereserveerd.
Voor uw presentatie kunnen alleen deelnemers aan het Symposium worden uitgenodigd.

Opgave van deelnemers
Uiterlijk maandag 13 april 2020 moeten alle eigen medewerkers en door de sponsor
genodigden, die zullen gaan deelnemen aan het symposium schriftelijk worden aangemeld
via info@intelec95.org.
De volgende gegevens van de personen zijn van belang:
 voor- en achternaam,
 bedrijf of instelling,
 e-mail adres,
 telefoonnummer,
 opgave of er door de persoon deelgenomen wordt aan het diner. Er vindt echter geen
reductie plaats voor personen die niet deelnemen aan het diner. Opgave van
deelname aan het diner is van belang voor de catering.

Overige bepalingen
Verrekening vindt plaats op basis van de opgegeven personen en op basis van
nacalculatie.
Er vindt geen restitutie plaats voor opgegeven personen die niet op het symposium
verschijnen.
Personen die afzien van deelname kunnen zich voor het symposium afmelden tot en met
vrijdag 12 april 2020.
De opgegeven personen die niet deelnemen aan het diner kunnen geen aanspraak maken
op een reductie.
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Informatie
Voor meer informatie of vragen over het sponsoren en/of de commerciële presentaties,
kunt u contact opnemen met:
Stichting INTELEC95
Kerkstraat 3
2851 BT Haastrecht
E-mail: info@intelec95.org
Telefoon: 06 5774 9803
Bankrekening: 828 9894 51
IBAN: NL18 RBRB 0828 9894 51
BIC: RBRBNL21
KvK: 41156489
BTW: NL801960125B01
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