INFORMATIE
VOOR SPONSORS

NVMT-CONGRES 2022
De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) organiseert dit jaar het NVMT-congres in
congrescentrum Papendal – Arnhem op zaterdag 17 september 2022. Het NVMT-congres wordt
alweer voor de 8ste keer georganiseerd, dit jaar voor het eerst in een hybride vorm. Dit betekent dat
we uitgaan van zowel deelnemers op locatie als online. Uit een ledenpeiling kwam naar voren dat
20% de voorkeur geeft aan online deelname en bijna 40% aan zowel live als online. Met een hybride
vorm, komt de NVMT hier nu aan tegemoet. Ook kan het congres in het geval van onverhoopte
beperkende maatregelen door de Covid-situatie, altijd online doorgang hebben. Er is dus een
letterlijke back-up!
Na het congres in 2019 dat ging over de schouderregio, is het na een lange onderbreking door Covid,
nu eindelijk tijd voor een update over de lage rug. Het congres is dan ook getiteld BACK-UPDATE!
Vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland, zoals niemand minder dan Peter O ’Sullivan gaan
dieper in op het thema de lage rug. Voor het volledige en actuele programma verwijzen we je naar
de nieuwe congreswebsite: www.nvmtcongres.nl.
PROGRAMMA IN HET KORT (onder voorbehoud van wijzigingen)
07.00 – 09.00 uur
Opbouw informatiemarkt
07.45 – 09.30 uur
Ontvangst met koffie/thee, registratie
08.15 – 09.00 uur
Ontbijtsessie
09.30 – 11.00 uur
Plenair programma
11.00 – 11.30 uur
Koffie/thee pauze – informatiemarkt
11.30 – 12.45 uur
Plenair programma
12.45 – 14.00 uur
Lunchbuffet, informatiemarkt, lunchsessie
14.00 – 16.00 uur
Plenair programma
16.00 - 16.30 uur
Koffie/thee pauze – informatiemarkt
16.30 - 17.15 uur
Plenair programma
17.15 uur
Afsluiting
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CONGRESLOCATIE
Het congres ‘Back-Update’ vindt plaats op Papendal, Papendallaan 9, 6816 VD in Arnhem.
Congrescentrum Papendal is goed bereikbaar met de auto (vanaf de A50- en A12) en met de bus
(vanaf Arnhem CS). Er zijn oplaadpalen en gratis parkeerplaatsen. Bekijk hier de route.
Overnachten kan in Hotel Papendal, voor reserveren zie hier.

DOELGROEP
Het NVMT-congres is gericht op manueel therapeuten en (nieuwe) leden van de NVMT. Door het
thema lage rug, is het congres ook geschikt voor algemeen fysiotherapeuten, psychosomatisch
fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en docenten fysiotherapie en/of manuele therapie. Ook
studenten, d.w.z. fysiotherapeuten die de opleiding tot manueel therapeut volgen, worden
uitgenodigd en gestimuleerd om het congres te bezoeken. Veel van de congresdeelnemers zijn
beslissingsbevoegd en daarmee een interessante doelgroep voor bedrijven en andere organisaties,
zoals bijvoorbeeld opleidingen.
Dit jaar is er een (onbeperkt) aantal deelnemers die online het congres zullen volgen. Ook
deelnemers uit het buitenland behoren tot de doelgroep. De meeste opnames van lezingen en
informatie over onze sponsors zijn tijdens en na het congres voor alle deelnemers toegankelijk en
kunnen ook op een ander moment worden teruggekeken.
Kortom, het hybride NVMT-congres ‘Back-Update’ biedt volop (nieuwe) mogelijkheden om in contact
te komen met jouw doelgroep! Omdat het congres dit jaar niet beperkt is tot alleen live op locatie en
omdat de toegangsprijzen nog steeds vrij laag zijn, verwachten wij een hoog deelnemersaantal. We
rekenen op zeker 450 deelnemers die live aanwezig zullen zijn. Daarnaast is er een groep (waaronder
studenten en deelnemers uit het buitenland) die het congres en de virtuele informatiemarkt online
zal bezoeken. Het congres biedt dus alle potentieel om jouw product, dienst of opleiding onder de
aandacht te brengen.

De aanwezigheid van sponsoren is mede bepalend voor het succes van het NVMT-congres!
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INFORMATIEMARKT
Het plenaire programma vindt plaats in de Athenezaal en de informatiemarkt staat opgesteld in de
aangrenzende Foyer van congrescentrum Papendal. Dit is dé centrale ontmoetingsplek van het
congres met koffie, thee, lunchbuffet en het is veel ruimte om te netwerken.
In de grote Foyer zijn mooie plaatsen beschikbaar voor de informatiestands en je kunt er 1-op-1 in
contact komen met alle congresgangers. De markt is voor alle deelnemers te bezoeken tijdens de
ontvangst en de drie pauzes. De NVMT streeft ernaar om alle stands en producten zo veel mogelijk
aan te laten sluiten op de doelgroep en het thema de lage rug.

VIRTUELE STAND
Meer bezoekers, betekent vaak meer exposure. Ook online kun je aanwezig zijn in een eigen virtuele
stand op een interactief platform. De virtuele stand kan met logo en kleuren van jouw organisatie
worden ingericht. Als je een digitaal partnership met ons aangaat dan kun je informatie en links
delen met alle online deelnemers maar ook bijvoorbeeld een eigen bedrijfsfilmpje laten zien. Je kunt
‘live’ vragen beantwoorden van deelnemers, de chatfunctie gebruiken of zelf een poll uitzetten.
Eventueel kan tegen een meerprijs de virtuele stand op maat gemaakt worden met eigen look & feel.
Op de congreswebsite www.nvmtcongres.nl komen alle logo’s van partners met een directe link naar
de eigen website.
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Ook jouw organisatie in de spotlight zetten en sponsor worden van het
jaarlijkse NVMT-congres? Kijk verder voor alle mogelijkheden!

SPONSORPAKKETTEN
Je kunt dit jaar kiezen uit diverse sponsorpakketten waarmee je jouw organisatie onder de aandacht
kunt brengen bij alle deelnemers. Dat kan met een stand op de informatiemarkt en/of met een
virtuele stand maar ook bijvoorbeeld met een flyer, leuke giveaway of een gesponsorde borrel.
Voor, tijdens en na het congres, live en/of online. Er zijn veel momenten en mogelijkheden om in
contact te komen met deze interessante doelgroep!
Heb je zelf nog ideeën die kunnen bijdragen aan het succes van ons congres, neem dan gerust
contact op en we bespreken het graag!

# OpPapendal
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MOGELIJKHEDEN VOOR JOUW ORGANISATIE OP EEN RIJ

 Stand op de informatiemarkt
Reserveer een plaats op de informatiemarkt in de Foyer op Papendal en kom in contact met alle
deelnemers. Je kunt kiezen uit de pakketten: Brons, Zilver of Goud en/of kiezen voor een virtuele
stand. De diverse sponsorpakketten staan hieronder beschreven.

Virtuele stand
Een virtuele stand op ons interactief platform behoort tot de mogelijkheden maar dit is wel nog
afhankelijk van het aantal online deelnemers. In een eigen virtuele stand heb je de mogelijkheid
informatie/links te delen, links te delen maar ook de mogelijkheid tot een zoomsessie met mensen
van de organisatie. Eventuele kan tegen een meerprijs de virtuele stand op maat gemaakt worden.
We bespreken de mogelijkheden graag. Note: of deze virtuele optie doorgaat, is afhankelijk van het
aantal online aanmeldingen.

 Folder/flyer/gadget deelnemers
Op Papendal ontvangen alle deelnemers bij de ontvangst en/of in de pauzes jouw brochure, flyer of
gadget. Alle online deelnemers kunnen de informatie op het platform bekijken. Maar we kunnen ook
iedereen een pakketje thuis sturen (prijs op aanvraag) met het programma en jouw informatie. Ben
je toch met jouw organisatie bij alle online deelnemers thuis…

 Jouw organisatie trakteert
Breng samen met alle deelnemers een toost uit op de door jou gesponsorde netwerkborrel. Ook op
het virtuele netwerkplein gaan deelnemers met elkaar in gesprek en het plein kan worden ingericht
met logo’s van jouw organisatie. # OpPapendal zijn ook leuke sportieve aanbiedingen die je kunt
‘verloten’ in jouw (virtuele) stand. Je kunt denken aan een ticket voor internationale wedstrijden
zoals BMX Supercross World Cup, een leuke Papendal bidon of geef een van de leuke clinics op
Papendal cadeau. Leuk voor de teambuilding!

 Bijdrage aan een podcast of interview
We proberen het programma zo interactief mogelijk te maken voor alle deelnemers, live en online.
Naast de uitreiking van de NVMT Award en de James Gerlag prijs zal er ook ruimte zijn voor
bijvoorbeeld een podcast of interview. Dit is dan ook na het congres te bekijken of te beluisteren via
onze congreswebsite. Zou je met jouw organisatie hier onderdeel van willen uitmaken? Laat het ons
weten en we gaan samen met alle partijen kijken naar de beste interactieve vorm.

 Eigen ideeën
Heb je nog andere ideeën, wil je bijvoorbeeld een interview of online (lunch)presentatie geven,
materiaal delen of op een andere manier bijdragen aan het NVMT congres? We bespreken het graag!
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SPONSORPAKKETTEN
GOUD: 1.750 euro, exclusief 21% BTW
Inhoud pakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand op A-locatie
Dubbele standruimte 2 (diep) x 6 m2
2 tafels met 4 stoelen en 1 stroompunt (220 Volt)
Banner van jouw organisatie (zelf aanleveren) bij de ingang
2 relatiekaarten voor het live congres en 1 online ticket platform/online omgeving
Entree 2 personen stand/congres, inclusief lunch en koffie/thee (ticket à 265 euro, niet-lid*)
Vermelding (logo) op scherm plenaire zaal (ook online te zien), congreswebsite en op
programma/plattegrond
1 x een tekst over jouw organisatie in de nieuwsbrief en in de ‘nazorg’ mail
Optioneel: mogelijkheid om congrestas te sponsoren (tegen kostprijs) samen met andere
‘Gouden’ sponsors. Plus 1 item in de congrestas.
Optioneel: mogelijkheid om exclusief de netwerkborrel te sponsoren (tegen kostprijs) live op
locatie en/of online op het virtuele netwerkplein (prijs op aanvraag).

ZILVER 1.250 euro, exclusief 21% BTW
Inhoud pakket:
•
•
•
•

Dubbele standruimte 2 (diep) x 6 m2
2 tafels met 4 stoelen en 1 stroompunt (220 Volt)
Entree 2 personen stand/congres, inclusief lunch en koffie/thee (ticket à 265 euro, niet-lid*)
Vermelding (logo) op de congreswebsite en op programma/plattegrond

BRONS 675 euro, exclusief 21% BTW
Inhoud pakket:
•
•
•
•

Standruimte 2 (diep) x 3 m2
1 statafel met kruk en 1 stroompunt (220 Volt)
Entree 1 persoon stand/congres, inclusief lunch en koffie/thee (ticket à 265 euro, niet-lid*)
Vermelding (logo) op de congreswebsite en op programma/plattegrond

* Extra personen tegen een meerprijs

VIRTUELE STAND PLATFORM 400 euro, exclusief 21% BTW
Inhoud pakket:
•
•
•
•
•

Virtuele stand ingericht met jouw logo en bedrijfsnaam
Introductietekst, links en bedrijfsvideo (zelf aanleveren)
Vermelding (logo) op de congreswebsite en platform
1 online congresticket (ticket à 265 euro, niet-lid); link naar platform en online omgeving
Logo en link op het programma/plattegrond

Op dit moment is het nog niet zeker of deze optie mogelijk is. Dit is afhankelijk van het aantal online
aanmeldingen.
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EXCLUSIEF
Sponsors kunnen zich niet exclusief aan het NVMT-congres verbinden. Uiteraard houden we rekening
met alle voorkeuren en we zorgen dat (concurrerende) gelijksoortige organisaties niet direct naast
elkaar worden ingedeeld op de plattegrond.
AANMELDEN ALS SPONSOR
Aanmelden voor standruimte kan via het formulier op de congreswebsite of via de link die je
ontvangt per mail. Het is helaas niet mogelijk om zelf een plaats te kiezen. Toekenning van ruimte
geschiedt door de NVMT en gaat op volgorde van sponsorpakket en vervolgens op binnenkomst van
aanmelding. Er is ruimte voor circa 16 stands, dus meld je snel aan want vol=vol. Voor virtuele stands
op het platform geldt een minimaal aantal. Na ontvangst van de inschrijving ontvang je een
bevestiging per mail. De factuur ontvang je van de NVMT zelf.
OP- EN AFBOUW
Vanaf 7.00 uur is congrescentrum Papendal geopend en kun je de stand inrichten. Vanaf 07.30 uur
arriveren de eerste deelnemers voor de ontbijtsessie. De overige congresgangers verwachten wij
vanaf 09.00 uur. Inloggen op het platform kan ook vanaf 09.00 uur op zaterdag 17 september 2022.
Alle deelnemers ontvangen ruim van tevoren een uitgebreide instructie over alle interactieve
mogelijkheden van het platform. De virtuele stand is na afloop nog de hele maand september door
alle deelnemers te bezichtigen.
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ANNULERING
Het annuleren van gereserveerde (virtuele) standruimte kan alleen per e-mail naar:
nvmt@confriends.org. Tot 6 weken voor aanvang van het congres is kosteloos annuleren toegestaan.
Hierna is het gehele deelnamebedrag verschuldigd.
RISICO
Elke organisatie die met een stand deelneemt, is zelf verantwoordelijk voor de stand(materialen).
Indien de stand onbemand is, is dit op eigen risico van de exposant. De NVMT, noch Congresbureau
Confriends Productions of congrescentrum Papendal zijn verantwoordelijk voor diefstal of schade
van/aan materialen op een stand, evenals al het getoonde (online) materiaal.
COVID
We houden ons op 17 september 2022 aan alle dan geldende COVID maatregelen. Indien er
opgelegde restricties van de overheid komen die zorgen dat het congres niet live mag doorgaan, dan
wordt het gehele congres automatisch omgezet in een online congres. Dit houdt in dat jouw
informatiestand een virtuele stand wordt. Uiteraard gebeurt dit alles in goed onderling overleg.
WIFI
Op Papendal is gratis draadloos internet beschikbaar. De inloggegevens worden op de
dag zelf gecommuniceerd.
SOCIAL MEDIA
Wij nodigen je van harte uit om voorafgaand en tijdens het NVMT-congres te twitteren met gebruik
van #NVMTcongres.
NAAMBADGES
Indien jouw deelname is bevestigd, dien je uiterlijk 1 september van tevoren de naam/namen door
te geven van wie er aanwezig is in jouw stand. Je ontvangt hier t.z.t. nog een mail over. De badges
liggen op 17 september gereed bij de registratiebalie. Op het online platform kunnen deelnemers en
sponsors ruim van tevoren hun persoonlijke naambadge ‘updaten’ met e-mail, website, LinkedIn, etc.
Je kunt eenvoudig een contact toevoegen aan jouw favorieten en op een moment dat het jou schikt,
netwerken, informatie uitwisselen of vragen stellen.
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MAAK LIVE EN ONLINE DE VERBINDING!

Ga naar het open aanmeldformulier of gebruik de
persoonlijke link (deels al ingevuld) in de e-mail
VOOR VRAGEN EN INFORMATIE
Organisatiebureau Confriends Productions!
Christine Greve en Judith Cappendijk, congresmanagers
E-mail: NVMT@confriends.org
Telefoon: 06 - 2905 8773
Congreswebsite: www.nvmtcongres.nl
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