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Het Technical Innovations in Medicine congres (TiiM) 
wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor 
Technische Geneeskunde (NVvTG). Het TiiM congres 2023 
zal plaatsvinden op 21 april 2023, in de Galgenwaard te 

Utrecht.

Dit congres is hét moment dat technisch geneeskundigen, 
innovators en artsen in contact komen met de industrie en met 

beslissers in de zorg.  

Maakt u gebruik van deze kans om in één keer uw doelgroep te 
bereiken?  



SponSoropTieS
Er zijn verschillende mogelijkheden om het aankomende TiiM congres te steunen 
middels sponsoring. U kunt een standaard sponsorpakket kiezen (goud, zilver, 
brons of staal) of zelf een pakket samenstellen uit de verschillende losse 
sponsormogelijkheden. Specifieke voorkeuren zoals de grootte van de logo’s en 
de links op de website zijn bespreekbaar.

Alle sponsorpakketten zijn inclusief 2 toegangscodes voor het congres, ongeacht 
de grootte van het pakket. Extra tickets kunnen tegen de kostprijs worden 
aangeschaft.

We horen graag waar uw interesse naar uitgaat. Ook wanneer u een andere 
vorm van samenwerking voor ogen heeft, kunt u dit aangeven bij de functionaris 
Externe Betrekkingen.

Benthe Ariëns
sponsoren@tiim-conference.nl

DrAAgT u bij AAn heT SuCCeS
vAn TiiM 2023?



SponSorMogelijkheDen - pAkkeT
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Logo op de website    

Logo in programmaboekje    

Logo op banner in de zaal    

Goodie in goodiebag    

Promotiestand   

Advertentie in het programmaboekje (0,5 pagina)  

Logo hoofdbeamer voor en na plenaire sessie  

Logo op de algemene uitnodiging  

Logo op badge  

Keuze uit presentatie of workshop 

Advertentie in het programmaboekje (1 pagina) 

Originele prijs excl. BTW € 7700 € 5700 € 4150 € 1800

Pakketprijs excl. BTW € 6500 € 5000 € 3650 € 1600

Uw voordeel excl. BTW € 1200 € 700 € 500 € 200



SponSorMogelijkheDen - loSSe opTieS (1/2)
Omschrijving Prijs excl. BTW

Presentatie tijdens 
parallelsessies

Presenteer uw onderzoek, nieuwe technieken en 
producten middels een korte presentatie tijdens 
de plenaire sessie.

1750

Workshop tijdens 
prarallelsessies

Tijdens het congres zullen in het middag 
programma parallelle sessies gehouden worden 
met de mogelijkheid voor het geven van een 
workshop.

1750

Promotiestand Tijdens de pauzes en de lunch is er gelegenheid 
voor bedrijven om zichzelf en hun producten/
diensten aan de congresbezoekers te presen-
teren via een door ons gefaciliteerde stand.

1500

Advertentie in het 
programmaboekje 
(1 pagina)

Adverteer met uw bedrijf in het programma-
boekje van het congres met een halve pagina 
ruimte (formaat: A5).

850

Advertentie in het 
programmaboekje 
(0.5 pagina)

Adverteer met uw bedrijf in het programma-
boekje van het congres met een pagina ruimte 
(formaat: A5).

600

Logo op badge Het logo van uw bedrijf zal op de badge van 
de congresbezoekers worden geplaatst. Een 
mooie manier om wat meer naamsbekendheid 
te creëren.

600



SponSorMogelijkheDen - loSSe opTieS (2/2)
Omschrijving Prijs excl. 

BTW

Logo op de website Logo’s zijn een integraal onderdeel van elk sponsorschap. 
Het logo van uw bedrijf zal op de website van het TiiM 
congres worden geplaatst. 

600

Logo in programma-
boekje

Het logo van uw bedrijf zal in het programmaboekje 
worden geplaatst.

600

Logo op de algemene 
uitnodiging

Er is de mogelijkheid om het logo van uw bedrijf op de 
algemene uitnodiging te plaatsen welke naar instituten 
en bedrijven over geheel Nederland zal worden 
verstuurd. 

600

Logo of filmpje hoofd-
beamer voor en na 
plenaire sessie

Het logo of een filmpje (max 60 sec) van uw bedrijf zal op 
de hoofdbeamer voor en na de plenaire sessies worden 
getoond. 

600

Logo op de banner 
die in de zaal staat 

Het logo van uw bedrijf zal op de banner die in de zaal 
staat worden afgedrukt.

300

Goodie in de 
goodiebag

Een ideale manier om uw bedrijf meer bekendheid te 
geven is middels een goodie in de goodiebag diewordt 
uitgereikt aan alle congresbezoekers. Denk bijvoorbeeld 
aan een algemene flyer, een vacaturebeschrijving of een 
pen met de naam van uw bedrijf. 

300





wij MAken er grAAg, SAMen MeT u, een inSpirerenDe 
DAg vAn op 21 April 2023!

 
www.TiiM-ConferenCe.nl 

info@TiiM-ConferenCe.nl | SponSoren@TiiM-ConferenCe.nl

Innovation for the Individual


