PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2018/2019
Wat is de GLS:

PRESENTEER UW ORGANISATIE

zullen ons uiterste best doen uw naamsbekendheid onder de vele bezoekers te vergroten.

De Global Leadership Summit (GLS) is een
tweedaagse conferentie bedoeld voor
iedereen die betrokken is bij leiderschap en
zich hierin wil ontwikkelen, met sprekers van
topklasse die via videoprojectie te volgen zijn.
Dit jaar in 1375 steden, 128 landen en 60
talen. De GLS is hiermee één van de grootste
leiderschapsseminars ter wereld.

Wij bieden u als organisatie graag de mogelijkheid om u zelf te presenteren tijdens de GLS.

In deze bijlage vindt u alle informatie over de GLS en de sponsorpakketten waar u uit kunt

Het presenteren van uw bedrijf draagt bij aan extra naamsbekendheid en vergroten van

kiezen. Omdat wij maar beperkte ruimte voor advertenties, stands etc. hebben, raden wij

uw goodwill bij een brede doelgroep. De organisatie van de GLS is in volle gang en wij

u aan om snel te reageren. (Email: gls@opwekking.nl / Tel: 088-35 26 701)

Data & locatie
De Nederlandse editie van de GLS wordt
gehouden op de volgende data en locaties:
- Drachten: 		 9-10 nov
- Rotterdam: 16-17 nov
- Aalsmeer: 		 23-24 nov
- Eindhoven: 18-19 jan
- Veenendaal: 25-26 jan

Sprekers & Programma
De GLS bestaat uit een zorgvuldig samengesteld
programma die bezoekers intellectueel uitdaagt
met live aanbidding en tijd voor reflectie.
De sprekers bieden een unieke mix van visie,
inspiratie en praktische vaardigheden die
bezoekers direct kunnen toepassen.
Het programma van de GLS bestaat uit:
- Krachtig en inspirerend onderwijs
- Tijd voor reflectie en nabespreking
- Muziek en aanbidding
- Netwerken met andere leiders

SPONSORPAKKET

Programmaboekjes: +/- 3000
Digitale nieuwsbrief: 4500
Social media: 2000

SPONSORPAKKET

SPONSORPAKKET

- Advertentie: 2 volledige A5 pagina’s

- Advertentie: 1 A5 volledige pagina

- Advertentie: 1 A5 volledige pagina

- Advertentie: 1/2 pagina (A6)

- Item in tasje

- Item in tasje

- Item in tasje

- Item in tasje

- Grote stand tijdens GLS’en*
(locaties in overleg)

- Kleine stand tijdens GLS’en*
(Veenendaal, Aalsmeer en Drachten)

- Logo op scherm tijdens GLS’en

- Logo en weergave als hoofdsponsor
op scherm tijdens GLS’en

- Logo en weergave als subhoofdsponsor
op scherm tijdens GLS’en

- Logo op lunchbox

- Logo op lunchbox

- Weergave als hoofdsponsor op website
(september 2018 t/m april 2019)

- Weergave als subhoofdsponsor op
website (september 2018 t/m
april 2019)

- Weergave als hoofdsponsor in de
nieuwsbrief (september 2018 t/m
april 2019)
- Social media item op Facebook
& Twitter
* Gratis deelname voor standhouders,
maximaal 2 personen.

- Weergave als subhoofdsponsor in de
nieuwsbrief (september 2018 t/m
april 2019)
* Gratis deelname voor standhouders,
maximaal 2 personen.

€ 2450 excl. btw

€ 1650 excl. btw

(maximaal 3 hoofdsponsors)

(maximaal 4 subhoofdsponsors)

€ 420 excl. btw

€ 275 excl. btw

LOSSE PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
- Advertentie: 1 volledige pagina € 215

Bereik:

SPONSORPAKKET

- Advertentie: 1/2 pagina € 145
- Item in tasje € 175
- Waterflesjes: in overleg

invloed.

georganiseerd door:

