
LOSSE PROMOTIEMOGELIJKHEDEN

- Advertentie: 1 volledige pagina € 175

- Advertentie: 1/2 pagina € 125

- Item in tasje: € 175

• Advertentie: 2 volledige A5 pagina’s 
verwerkingsboekje

•  Advertentie: halve pagina in  
Leading People, leiderschapsbijlage 
Opwekking Magazine

• Item in tasje

• 20 seconden commercial in pauze

• Grote stand (alleen hoofdlocatie)

•  Gratis deelname (2 tickets) op 
hoofdlocatie voor standhouders

•  Logo en weergave als hoofdsponsor 
- op scherm bij de GLS 
- op de website 
- GLS nieuwsbrief

SPONSORPAKKET    

€ 2450 excl. btw

(maximaal 3 hoofdsponsors)

•  Advertentie: 2 volledige A5 pagina’s 
verwerkingsboekje

•  Advertentie: kwart pagina in  
Leading People, leiderschapsbijlage 
Opwekking Magazine

• Item in tasje

• Kleine stand (alleen hoofdlocatie)

•  Gratis deelname (2 tickets) op 
hoofdlocatie voor standhouders

•  Logo en weergave als sponsor 
- op scherm bij de GLS 
- op de website 
- GLS nieuwsbrief

SPONSORPAKKET   

€ 1650 excl. btw

(maximaal 4 subhoofdsponsors)

•  Advertentie: 1 volledige A5 pagina 
verwerkingsboekje

•  Item in tasje

•  Logo en weergave als sponsor 
- op scherm bij de GLS

SPONSORPAKKET  

€ 420 excl. btw

•  Advertentie: 0,5 A5 pagina 
verwerkingsboekje

• Item in tasje

SPONSORPAKKET 

€ 275 excl. btw

georganiseerd door: 

Wat is de GLS: 
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 op ruim 

900 locaties in 135 landen. 

 

Datum 

De Nederlandse editie van de GLS wordt 

gehouden op vrijdag 12 & zaterdag  

13 november 2021. En op vrijdag 28 &  

zaterdag 29 januari 2022. Tijdens het weekend 

in november wordt dag 1 van het programma 

aangeboden - een identiek programma op 

vrijdag en zaterdag, en in januari staat dag 2 op 

de planning. De GLS is dit seizoen niet online, 

maar op verschillende regionale hostlocaties 

(onder voorbehoud van corona-restricties).  

 

Locaties 

Kijk op de website www.glsnederland.nl 

 

Sprekers & Programma 

Een zorgvuldig samengesteld programma 

daagt deelnemers uit het beste uit zichzelf te 

halen en de tijd voor reflectie en verwerking 

helpt ze het onderwijs conreet toe te passen. 

 

Het programma van de GLS bestaat uit:

- Krachtig en inspirerend onderwijs 

- Tijd voor reflectie en nabespreking 

- Muziek en aanbidding 

- Netwerken met andere leiders

PRESENTEER UW ORGANISATIE  

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

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

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

zullen ons uiterste best doen uw naamsbekendheid onder de veelal regionale bezoekers te 

vergroten. In deze bijlage vindt u alle informatie over de GLS en de sponsorpakketten waar  

u uit kunt kiezen. Omdat wij maar beperkte ruimte voor advertenties, etc. hebben, raden  

wij u aan om snel te reageren. (Email: online@opwekking.nl)
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