
Digitale Events



Gebruik de collectieve kracht om 
uw potentiële klant te bereiken



Een Collectief Evenement

✓ Eén thema of 
onderwerp uitgelicht

✓ Kennisdeling staat 
voorop

✓ Mogelijkheid tot 
verzorgen van 1 of 2 
lezingen

✓ Aangevuld door sessies van 
plenaire sprekers

✓ Technisch gefaciliteerd door 
FHI

✓ Vermelding op de 
eventwebsite met logo en 
link naar eigen website

✓ Interactie met bezoekers 
via chat en polls

✓ U maakt deel uit van een 
collectief moment

✓ Bezoekers database 
achteraf beschikbaar



Marketingvoordelen:

Voor Tijdens Na

✓ Promotie in 
nieuwsbrieven 

✓ Logovermelding en 
nieuws plaatsen op 
de event website 

✓ Vermelding in 
gesegmenteerde 
uitnodigingsmails 

✓ Social Media uitingen
✓ Het programma 
✓ Marketing materiaal 
✓ Uitingen van 

mediapartners 

✓ Uw presentatie (mits 
hiervoor gekozen is) 

✓ Interactie middels 
een live-chat

✓ 1 call-to-action 
tijdens presentatie 

✓ Gebruik van polls 
tijdens presentatie

✓ Logovermelding voor 
en tussen de 
presentaties 

✓ Ontvang contactgegevens 
van bezoekers aan uw lezing

✓ De terugkoppeling aan 
bezoekers na het evenement 

✓ Presentatie wordt gedeeld 
op eventwebsite; later 
bekijken van presentatie 
alleen met registratie van 
naam en e-mail

✓ Bij afname mini-website 
wordt uw presentatie 
beschikbaar op uw profiel 



Systeem & integratie

✓ We maken gebruik van het 
platform WebinarGeek

✓ Zeer gebruiksvriendelijk voor 
zowel organisator, sprekers als 
bezoekers

✓ Het is voor sprekers en 
bezoekers niet nodig om 
software te installeren of een 
account aan te maken



Mogelijkheden & Prijzen

Branding tarief (vast) € 495,- FHI-leden
€ 750,- niet FHI-leden
cKosten per bezoeker 

(variabel en op basis 
van nacalculatie)

€ 10,-
c

Mogelijkheid tot het geven van 1 of 2 webinars per event 
(herhaling van de presentatie). Per webinar geldt dat een 
maximaal van 50 bezoekers wordt gefactureerd. Totale 
deelnamekosten bij 1 lezing maximaal € 995,- en bij twee 
lezingen maximaal € 1495,-. 

Wanneer minder dan 50 bezoekers per webinar, betaalt de exposant
alleen voor de branding en het aantal bezoekers aan de lezing.

NB. Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW

c



Hoe ziet een digitaal event er uit? 
Meer impressies volgen tijdens het deelnemersoverleg



Statistieken
Deze statistieken zijn beschikbaar voor 
iedere lezing en worden met u gedeeld


