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Partnerplan Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 
 
Datum:  1 en 2 november 2017 
Locatie:  Taets Art & Event Park, Amsterdam 
 
Dag 1 - 1 november: vastgoeddag, trends, ontwikkelingen, constraints, marktbewerking 
Dag 2 - 2 november: technische focus 
 
Thema: Bits, Bricks & Behaviour 4.1 / 4.2  
 
Doel: Waarde van gebouwautomatisering uitdragen aan waardeketen. 
Vastgoedspecialisten met hun business cases en complexe waardeketen samenbrengen met 
technologie en gebouw automatisering. 
 
Verwacht bezoekersaantal: 400 unieke bezoekers in totaal, 250 bezoekers per dag  
 
Bezoekersdoelgroep per dag: 
 

Dag 1, 1 november Dag 2, 2 november 

• Vastgoedbeleggers/-investeerders 
• Projectontwikkelaars 
• Vastgoedeigenaren / -managers 
• Gebouweigenaren / -managers  

Functionarissen 
 Directeur 
 Facilitair manager techniek 
 Vastgoedbeheerder 
 Projectontwikkelaar 
 Business developer  
 Technisch manager 
 Projectleider/-manager 
 Architect 
 Adviseur 
 CFO 
 CIO 
 Manager beheer & onderhoud 
 Manager RealEstate / vastgoed  

 

• Technisch specialisten uit de doelgroepen 
van dag 1 

• Adviesbureaus 
• Bouwbedrijven 
• Architectenbureaus 
• Gebouwbeheerders /exploitanten 

Functionarissen 
 Technisch manager 
 Facilitair manager techniek 
 Gebouwbeheerder 
 Projectontwikkelaar 
 Projectleider/-manager 
 Architect 
 Systeem architect  
 Technisch Adviseur 
 Calculator 
 manager beheer & onderhoud  
 Bouwkundige 
 Ict verantwoordelijke 
 veiligheidsfunctionaris 
 CTO 

 

 
 
Dankzij de partners van de conferentie kunnen de conferentiedoelstellingen waargemaakt worden!  
Uitsluitend de managementkosten worden uit de branchecontributie betaald, de partners dragen 
alle overige kosten. 
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Partnerpakket Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 
 
 
BRONZE PARTNER 
 Deelname max. 2 personen voor eerste dag en max. 3 personen voor tweede dag van de partner 
 Mogelijkheid spreker voor te dragen voor de tweede dag (binnen de voorwaardelijke kaders) 
 Logovermelding op scherm in pauzes en op logobord in pauzeruimte 
 Internetmarketing module: bedrijfsprofielpagina inclusief logo en link op conferentiewebsite en 

mogelijkheid uploaden nieuwsberichten 
 Internet banners voor gebruik in mailingen en mailhandtekening 
 Mediakit ter promotie van de conferentie 
 Profielpagina vermelding in programma&profielengids  
 Ontvangst bezoekerslijst en NAW gegevens bezoekers 
 Onbeperkt aantal relatiekaarten om key-relaties uit de doelgroepen te kunnen uitnodigen voor 

gratis deelname als persoonlijke gast van de deelnemer 
 
 

 € 1.000,- voor leden  € 3.000,- voor niet-leden 
 
 

SILVER PARTNER 
 Bronze partner pakket 
 Twee dagen table top in ontvangst/pauze ruimte (= tafel zelf aan te kleden met producten, 

folders, banners etc.)  
 
 
 € 1.800,- voor leden  € 3.500,- voor niet-leden 

 
 
GOLD PARTNER  
 Silver partner pakket 
 Sponsoring van introductie op de 2e dag,  
 Demo ruimte 
 Betrokken bij discussie met partnervereniging 

 
 

 € 2.500,- voor leden  € 5.000,- voor niet-leden 
 

 

Relatiekaarten / gratis toegang is uitsluitend voor bezoekers uit de vastgestelde doelgroepen.  

Leden en potentiële leden kunnen alleen toegang krijgen via partnerpakket ‘bronze / silver / gold 

partner’. Daarbuiten is aanwezigheid niet mogelijk, dus ook niet via een relatiekaart.  


