
 
 
 
 
Betreft: Sponsoring en informatiemarkt NWT-conferentie In Levende Lijve 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Op maandag 21 november 2016 organiseert Biologie Plus alweer voor de 9e keer dé landelijke Natuur, 
Wetenschap en Techniekconferentie voor het primair onderwijs. Deze eendaagse NWT-conferentie heeft het 
thema In Levende Lijve. De conferentie vindt plaats in congrescentrum Corpus in Oegstgeest.  
   
We verwachten 500 leerkrachten en directeuren uit het basisonderwijs, lerarenopleiders en NWT-
coördinatoren. Zij komen voor workshops, lezingen, excursies en natuurlijk een bezoek aan de 
informatiemarkt. Daar kunt u ze inspireren om hun lessen te verrijken met nieuwe werkvormen, nieuw 
materiaal, actuele kennis en frisse ideeën.  
 
Op de informatiemarkt kunt u lesmateriaal onder de aandacht brengen, informatie geven over uw 
organisatie of uw diensten promoten. Wij zorgen ervoor dat de informatiemarkt op een plaats komt met 
volop aanloop.  
Vanaf 09.00 uur begint het publiek toe te stromen. Alle pauzes worden door de deelnemers benut om rond 
te kijken. Alles bij elkaar goed voor in totaal drie uur shoppen.  
 
Als hoofdsponsor of standhouder verbindt u uw naam aan de grootste landelijke NWT-conferentie voor het 
basisonderwijs. Deze conferentie geeft u de kans om uw netwerk in het basisonderwijs te verstevigen en uit 
te breiden. 
 
U kunt op drie manieren aan de NWT-conferentie deelnemen:  
 
1. Als hoofdsponsor (nog 2 plekken beschikbaar!)  
Het liefst zien wij u meedoen als hoofdsponsor. U profiteert dan volop van exposure. Hoofdsponsoren 
krijgen de mogelijkheid een workshop te geven, die opgenomen wordt in het gewone programma. 
Daarnaast krijgt u als hoofdsponsor 4x2 meter standruimte, een hele pagina full colour advertentie in het 
programmaboek, uw full colour logo op alle aankondigingen voor de conferentie én de mogelijkheid om een 
flyer voor in de conferentietas aan te leveren. Ook mag u een advertorial plaatsen bij Biologie Plus online 
(verspreiding naar ruim 3500 basisscholen). De eerste hoofdsponsor die zich aanmeld krijgt bovendien de 
mogelijkheid om het conferentietasje te leveren. De standruimte voor hoofdsponsoren bevindt zich in de 
lounge, naast de grote zaal. Uw sponsorbijdrage hiervoor is 2.500 euro exclusief 21% BTW (inclusief lunch & 
diner voor maximaal 4 personen).  

 Het programmaboek wordt momenteel gemaakt. Zodra de scholen starten ligt het op hun mat. 
Reageer daarom snel, zeker als u hoofdsponsor wilt zijn van deze goedbezochte 
onderwijsconferentie: uiterlijk woensdag 8 juni. 

 
2. Als standhouder met tafel of statafel in de lounge. (Exposure de hele dag)  
Een standhouder heeft een stand van 2 meter breed en 2 meter diep met een tafel van 1,5 meter of statafel. 
Standhuur is 450 euro per standplek, inclusief lunch en diner voor 1 persoon. Extra lunch en diner 50 euro. 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.  
   
3. Als standhouder met tafel of statafel in de entree en start Reis door de mens. (Exposure tot circa 17.00)  
Een standhouder heeft een stand van 2 meter breed en 2 meter diep met een tafel van 1,5 meter of statafel. 
Standhuur is 350 euro per standplek, inclusief lunch en diner voor 1 persoon. Extra lunch en diner 50 euro. 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.  
   

http://biologieplusschool.us6.list-manage.com/track/click?u=95ab35da576df97ca7e68ce66&id=080c0f15e6&e=ec057afd70
http://biologieplusschool.us6.list-manage.com/track/click?u=95ab35da576df97ca7e68ce66&id=080c0f15e6&e=ec057afd70


Kijk voor meer informatie over de conferentie op: www.biologieplusschool.nl/pagina/conferentie-2016.  
Bekijk hier het promofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FwWMQXrg9Ak   
 
Mee doen?  
Download hier het aanmeldformulier: www.biologieplusschool.nl/pagina/sponsoring-en-informatiemarkt 
Vul het aanmeldformulier in, maak er een foto van of scan hem in en stuur dit op 
naar: vandenoever@nibi.nl t.a.v. Leen van den Oever.  
 
Doe mee, denk mee en laat u zien op maandag 21 november!  
 
Met hartelijke groet,  
Vera Nijboer  
 
Projectmedewerker Biologie Plus  
NIBI - Instituut voor Biologie | Aanwezig: ma/do | 030-2369244  
nijboer@nibi.nl | www.biologieplus.nl | www.nibi.nl 
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