
SPONSORPAKKET
DUURZAAM GEBOUWD CONGRES

Al 11 jaar  hét jaarl i jkse ontmoetingspunt voor al le 
besl issers in de bouw- en vastgoedsector. 
De provincie Drenthe is dit  jaar  gastheer.



Ook dit jaar kun jij als partner jouw naam verbinden 
aan het Duurzaam Gebouwd Congres om diverse 
marketing- en communicatiedoelstellingen te 
realiseren. Hieronder zie je een uitgebreid en 
doeltreffend sponsorpakket. 
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DUURZAAM GEBOUWD CONGRES

PROFITEER VAN DE VOORDELEN 
VAN EEN SPONSORPAKKET

WIE KUN JE
ONTMOETEN?

Kom in contact met ruim 500 beslissers uit de 
bouw- en vastgoedsector

Presenteer jouw visie, product(en) en diensten 
direct bij de juiste doelgroep

Verdiep en verbreed je eigen kennis

Hoor en anticipeer op de nieuwste ideeën

Uniek en op maat: kies een uitbreidingsmodule 
bij jouw sponsorpakket (geen extra kosten) 

Provincie Drenthe

Gemeenten

Woningbouwcorporaties

Beleidsmedewerkers

Ketenpartners

Opdrachtgevers

Directieleden actief in de 
bouw- en vastgoedsector

SPONSORPAKKET

Partnervermelding op de congreswebsite 

Een partnerpoint op het kennisplein tijdens congres á 5m2: statafel, wifi en elektriciteit 

Toegang voor 2 personen standbemensing 

Toegang voor 3 relaties uit jouw eigen netwerk 

Gehele dag catering 

Volop de ruimte om te netwerken gedurende de pauzemomenten 

Keuze uit één van de uitbreidingsmodules (dit zit in jouw pakket en je betaalt hier niks extra’s voor) 

Tarief €2500,-



Duurzaam Gebouwd helpt graag mee, ook bij het optimaal benutten van de netwerkkansen
om jouw organisatie goed op te kaart te zetten. Verschillende bedrijven uit de hele 
bouw- en vastgoedketen zullen deelnemen aan het Duurzaam Gebouwd Congres. 
Om jouw organisatie de kans te geven om maximaal rendement te behalen uit jouw 
sponsordeelname, hebben wij een drietal uitbreidingsmodules beschikbaar, je kunt zelf 
een slimme keuze maken uit 1 van de onderstaande uitbreidingsmodules.

UITBREIDINGSMODULES

1 2 3
WORKSHOP

Onze workshops helpen de 
congresdeelnemers op weg 
met tools, tips, adviezen en 
handreikingen. De praktijk staat 
hierbij centraal.

Geef een goede inhoudelijke 
workshop en zet jouw organisatie 
of project op de kaart! 

 

1 workshop* van 35 minuten: 25 
minuten spreektijd en 10 minuten 
voor een interactievorm met de 
deelnemers 

NAAMSBEKENDHEID

Lift mee op het ruime bereik van 
Duurzaam Gebouwd. Het merk 
Duurzaam Gebouwd Congres 
en de onafhankelijke positie 
dragen bij aan de autoriteit van 
jouw boodschap. Maak jouw 
organisatie of project zichtbaar 
via onze kanalen en sta 1 maand 

in de spotlights.

1 x projectartikel nieuwsbrief + 
website Duurzaam Gebouwd

1 x banner op de website van 
Duurzaam Gebouwd

RELATIEKAARTEN

Geef 2 relaties toegang tot het 
Duurzaam Gebouwd Congres. 
Nodig je warme relatie uit op het 
congres, zodat we zoveel mogelijk 
ketenpartners samenbrengen op 6 
februari! 

Toegang voor 2 relaties van jouw 
organisatie á €195,- per stuk 
(inclusief catering) 

*zolang de voorraad strekt 

MEER WETEN OF RESERVEREN? 
Neem dan contact op met 1 van onze accountmanagers.

#DGCONGRES | WWW.DUURZAAMGEBOUWDCONGRES.NL

BRAM PETRI

bram@duurzaamgebouwd.nl
+31 (0)6 45 68 93 98

ESMERALDA VAN MILGEN

esmeralda@duurzaamgebouwd.nl
+31 (0)6 33 20 30 89

MARJAN HULSHOF

marjan@duurzaamgebouwd.nl
+31 (0)6 46 18 97 23

REVELINHO EIND

revelinho@duurzaamgebouwd.nl
+31 (0)6 47 30 28 57


