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Contactgegevens

VIGC-contactpersoon

_ naam
Liesbet Van Camp
_ Functie
PR & Communicatie manager
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_ Telefoon
+32 (0)14 40 39 92
_ Mobiel
+32 (0)486 24 07 79
_ E-mail
liesbet.van.camp@VIGC.be
_ Web
vigc.be
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Het Congres
Het Congres dat we dit jaar op 20 oktober al voor de achtste keer organiseren is het
referentie event voor de grafische sector in België en Nederland. De uitdaging om nog
meer productiebedrijven enthousiast te krijgen om deel te nemen, blijven we
opnemen.
Naast inhoudelijk sterke content zetten we ook vol in op netwerking. Ook dit jaar weer
met de actieve steun van het industriepartnerschap Agoria-Sirris-VLAIO!
U koos voor een silver eventpartnership voor Het Congres 22, hieronder wat dat
inhoud.

Silver eventpartner
Hiervoor krijgt u:
• Logo op alle event gerelateerde communicatie
• Goodiebag input
• 2 gratis deelnemers
• Table top op event
• Logo op gemeenschappelijke ‘Silver slide’ tijdens het event
• ¼ pagina advertentie
• 10 kortingscodes van 25% voor uw klanten

Deadlines
Item
Logo vector
Feedback goodiebag
Goodiebag input
Feedback table top
Advertentie
Registratie gratis deelnemers

Uiterste datum
ASAP
5 september
3 oktober
5 september
22 augustus
30 september

Hoe aanleveren
Per e-mail (WeTransfer,…)
Per e-mail
Aflevering bij VIGC
Per e-mail
Per e-mail (WeTransfer,…)

Uw logo op alle communicatie
Wij plaatsen uw logo of bedrijfsnaam op alle digitale en print communicatie.

Goodiebag input
Op het event ontvangt elke deelnemer een goodiebag, hiervoor mag u materiaal
aanleveren. Bij voorkeur gadgets, brochures e.d. kunnen maar deze willen we beperkt
houden. Indien u gepersonaliseerd materiaal wenst mee te geven dan vragen wij u
contact op te nemen. Wij bekijken dan samen met u hoe we dit logistiek gaan
aanpakken. Wij vragen u om vooraf aan te geven of u een toevoeging voor de
goodiebag heeft en wat dit zal zijn. Graag voor 5 september.

Aanleveren
Het materiaal moet ook vooraf worden aangeleverd, ten laatste op 3 oktober. We
zullen 200 goodiebags voorzien. U kan uw materiaal bezorgen naar volgend adres:
VIGC vzw
T.a.v. Liesbet Van Camp
Collegestraat 11 bus 3
2300 Turnhout
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2 gratis deelnemers
U heeft recht op 2 gratis deelnemers, dit is in eerste plaats voor u en uw medewerkers
maar u mag deze uiteraard ook gebruiken voor uw klanten/prospecten. Deze codes
ontvangt u in een aparte e-mail.
Gratis deelnemers aanmelden: www.hetcongres.be

kortingscodes van 25% voor uw klanten
U heeft recht op 10 keer 25% korting d.m.v. een kortingscode, deze kan u gebruiken
om klanten en/of prospecten uit te nodigen. Deze codes ontvangt u in een aparte email.
Deelnemers met korting aanmelden: www.hetcongres.be

Een table top op het event
U mag een table top plaatsen in de netwerkruimte, wij voorzien voor u een lage tafel
(140cm x 70cm). U kan hier een rollup-banner plaatsen om uw bedrijf in de verf te
zetten. U mag hier demo’s geven indien u dat wenst, elektriciteit en wifi is ter plaatse
beschikbaar. U kan uw table top opbouwen op 19 oktober tussen 10u en 16u30, en /
of 20 oktober vanaf 10u na 13u30 mag er niet meer worden opgebouwd. Laat ons ten
laatste op 5 september weten of u hiervan gebruik wenst te maken, en of u
specifieke wensen of noden heeft voor uw table top. Wij staan uiteraard open voor
meer creatieve invullingen. Contacteer ons met uw ideeën.

Uw logo op een SILVER slide tijdens het event
Tijdens de presentatie en in de netwerkruimte zullen er slides roteren, uw logo zal
steeds op een ‘SILVER slide’ te zien zijn.

Silver naambadge aangevuld met uw eigen logo
U en uw collega’s zullen herkenbaar zijn door middel van uw eigen logo op de
naambadge.

Advertentie
Advertentieruimte in de VIGC Today (tabloid) is inbegrepen in het Silver event
partnership.
U heeft recht op ¼ advertentie. 120,5 x 170 mm, no bleed, no print marks,
portrait. (Zie bijlage) Aanlevering 22 augustus. Omdat deze vooraf aan het event zal
verstuurd worden en als uitnodiging zal dienen is het belangrijk dat alles tijdig
aangeleverd kan worden. Indien u deze deadline niet kan halen zal uw advertentie
vervangen worden door uw logo.

Communicatie
Wij doen ook graag beroep op u voor het mee verspreiden van de communicatie. In
de mediamap kan u digitale banners, advertenties en het Congres logo vinden.
Gebruik gerust al uw kanalen zoals uw online kalender, website, printpublicaties,
sociale media,…
Voor sociale media kan steeds #hetcongres22 gebruikt worden.
Vermeld ook steeds www.hetcongres.be in uw communicatie, het volledige
programma, tarieven en het inschrijvingsformulier zullen hier terug te vinden zijn.
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Mediamap
In de mediamap kan u digitale banners, advertenties en het Congres logo vinden.
Gebruik gerust al uw kanalen zoals uw online kalender, website, printpublicaties,
sociale media,… Deze map zal in verloop van tijd verder worden aangevuld.

Bereikbaarheid Lamot
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
B – 2800 Mechelen
W: www.lamot-mechelen.be
Het hart van de Mechelse binnenstad is autoluw.
Lamot congres-en erfgoedcentrum is nog steeds makkelijk bereikbaar met de wagen.
Wie met de wagen komt, kan gebruik maken van de goedkopere randparkings
‘Zandpoortvest 1 & 2’, voor wie vanuit Brussel komt en ‘Rode kruisplein’, voor wie uit
Antwerpen komt. beide parkings bevinden zich op wandelafstand van Lamot.
Je kan ook terecht in de lokale stadsparkings.
Q-PARK LAMOT
Guldenstraat 18
2800 Mechelen
INDIGO CENTERPARKING
Blauwe hondstraat 2
2800 Mechelen
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INDIGO PARKING KATHEDRAAL
Sint-romboutskerkhof 6
2800 Mechelen
INDIGO PARKING HOOGSTRAAT
Ganzendries 21
2800 Mechelen

Contact VIGC
Praktische vragen en aanleveringen:
Liesbet Van Camp
Liesbet.van.camp@vigc.be
+32 (0)486/240 779
Inhoudelijke vragen:
Jos Steutelings
Jos.steutelings@vigc.be
+32 (0)476/760 894
Adres
VIGC
Collegestraat 11 bus 3
2300 Turnhout
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VIGC Congres partners
GOLD

SILVER
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MEDIA

SECTOR
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VIGC Strategische partners
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