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NEVI INKOOPDAG 2017
Dit jaarlijkse vakcongres is het ontmoetingsevent voor
inkopers. Actualiteiten worden besproken, kennis
wordt gedeeld en daarnaast is het congres voor de
doelgroep de ideale gelegenheid om bij te praten.

Doelgroep is de inkoper in de praktijk, die zich bezighoudt met het tactisch niveau van inkoop. Daarnaast
zien we een groeiend aantal ZZP-ers die deze dag
gebruiken om nieuwe kennis tot zich te nemen en aan
een netwerk bouwt.

Het thema van 2017 is ‘digitale transformatie van
inkoop’. Over de hele wereld staan inkoopprofessionals op de drempel van een nieuw tijdperk. Het oude
paradigma van kostenreductie en kostenefficiëntie
gaat ten einde. Nieuwe en revolutionaire concepten
spinnen uit de waanzinnige technologische sprongen van onze tijd; vooral in de digitale transformatie.
Informatisering en toegang tot bigdata ontstaan voor
inkopers grote kansen, maar ook ernstige bedreigingen. Tijdens de Nevi Inkoopdag leren inkopers hier
meer over d.m.v. sessies en diverse keynotes.

INFORMATIEMARKT
De deelnemers aan de inkoopdag worden ontvangen in
de centrale ontvangsthal. Hier vindt de registratie van
de deelnemers plaats, wordt een informatiemarkt met
stands georganiseerd en komen de bezoekers samen
tijdens de vele netwerkmomenten. Deze ruimte biedt
de sponsoren dus volop de mogelijkheid persoonlijk
in contact te komen met de doelgroep. Daarnaast is er
een exclusief avondprogramma.

BEZOEKERSPROFIEL
De bezoekers van de NEVI Inkoopdag zijn inkoopprofessionals vanuit diverse branches en diverse niveaus.
Het is een dag voor de inkooppraktijk. Dit jaarlijkse
congres bestaat inmiddels al 15 jaar en is dé dag van de
inkoper. Het merendeel van de deelnemers komt uit de
industrie, zakelijke dienstverlening of publieke sector.
Maar ook andere sectoren zijn goed vertegenwoordigd.

CONTACT
Guido Duijzers
E: guidoduijzers@vakmedianet.nl
T: 06 44381501
W: www.vakmedianet.nl

Tijdens onderstaande tijden zijn de deelnemers in
de ontvangsthal:
09:00 tot 09:30 uur Inloop
11:15 tot 11:45 uur Pauze
12:55 tot 13:45 uur Lunch
14:55 tot 15:25 uur Pauze
17:30 tot 20:00 uur Afsluiting en borrel

SPONSOREN VAN DE INKOOPDAG KUNNEN
KIEZEN UIT DRIE PAKKETTEN:
PAKKET BRONS* € 2.950,-

PAKKET ZILVER* € 3.950,-

• 	 Stand 6m2 op informatiemarkt

• 	 Stand 8m2 op informatiemarkt

• Sampling in congrestas

• 	 Sampling in congrestas

• 	Logovermelding en bedrijfsprofiel op
www.nevi-inkoopdag.nl

• 	Logovermelding en bedrijfsprofiel op
www.nevi-inkoopdag.nl

• 	Logo- en website vermelding in het
programmaboekje

• 	Logo- en website vermelding in het
programmaboekje

• 	Vermelding bedrijfsnaam op banier bij entree
(samen met overige standhouders)

• 	 Vermelding bedrijfsnaam op banier bij entree
(samen met overige standhouders)

• 	1x een 1/4 pagina advertentie in Vakblad Deal!
juni of september ter waarde van € 595,-

• 	1x een 1/1 pagina advertentie in Vakblad Deal!
juni ter waarde van € 1.650,-

•	1x toegangsbewijs voor relatie
(t.w.v. € 299,- per stuk)

• 	3x toegangsbewijs voor relatie
(t.w.v. € 299,- per stuk)

• 	Toegangsbewijzen: voor 2 personen
standbemanning

• 	Toegangsbewijzen: voor 2 personen
standbemanning

• 	Mogelijkheid om max. 10 congreskaarten met
50% korting voor relaties aan te schaffen.

• 	Mogelijkheid om max. 15 congreskaarten met
50% korting voor relaties aan te schaffen.

PAKKET GOUD** € 6.950,-

INRICHTING STANDRUIMTE

•	Stand 10m2 op informatiemarkt

• 	Standruimte: 6m2 (2x3m), 8m2 (2x4m) of 10m2
(2,5x4m) op de informatiemarkt

•	Sampling in congrestas
•	Logovermelding en bedrijfsprofiel op
www.nevi-inkoopdag.nl
•	Logo- en website vermelding in het
programmaboekje
•	Vermelding bedrijfsnaam op banier bij entree
(samen met overige standhouders)
•	Workshop (1x1 sessie) verzorgen als onderdeel
van het congresprogramma
•	2x een 1/1 pagina advertentie in Vakblad Deal!
juni en september ter waarde van € 3.300,•	5 toegangsbewijzen voor uw eigen relaties
(t.w.v. € 299,- per stuk)
•	Toegangsbewijzen: voor 3 personen
standbemanning
• 	Mogelijkheid om max. 20 congreskaarten met
50% korting voor relaties aan te schaffen.

• 	Meubilair: 1 statafel en 2 barkrukken; u dient
uw eigen achterwand / standinrichting te
gebruiken
• 	Elektriciteit: 1 stroomaansluiting /
internetaansluiting

ALGEMENE VOORWAARDEN
•	Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele
productiekosten.
• 	Het is sponsoren niet toegestaan om, buiten
NEVI om, zelf activiteiten te ontplooien op en
rondom het congres
• 	Extra exposure alleen in combinatie met
sponsorpakket: Lunch, Netwerkborrel,
Bedrijfspresentatie, extra toegangskaarten tegen
gereduceerd tarief.

* maximaal 5 partijen
** maximaal 4 partijen
	Extra exposure alleen in combinatie met sponsorpakket: Lunch, Netwerkborrel, Bedrijfspresentatie,
extra toegangskaarten tegen gereduceerd tarief.
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PROGRAMMA NEVI INKOOPDAG 2017
09.00 UUR

Ontvangst registratie

09.30 UUR	Start plenaire programma in grote zaal
Dagvoorzitter: Tom Vroemen en inzet Buzzmaster
09.50 UUR	Keynotespreker: Onderzoek “Future Proof Procurement” door
Machael Pleuger (partner KPMG Deutschland), Detlef Schultz (CPO Vodafone UK)
en Peter Specker (Programmamanager Inkoopinformatie Rijk).
11.15 UUR

Korte pauze

11.45 UUR

START BLOK 1 = Grote zaal programma + keuze uit 9 diverse sessies

12.55 UUR

Lunch

13.45 UUR

START BLOK 2 = Grote zaal programma + keuze uit 9 diverse sessies

14.55 UUR

Pauze

15.25 UUR

START BLOK 3 = Grote zaal programma + keuze uit 9 diverse sessies

16.35 UUR

Naar de plenaire zaal

16.45 UUR

Afsluitende keynotespreker: Cybersecurity (in grote zaal)

17.30 UUR

Afsluiting door dagvoorzitter Tom Vroemen

17.30 UUR

Uitgebreide borrel

20.00 UUR

Einde congres

CONTACT
Guido Duijzers
E: guidoduijzers@vakmedianet.nl
T: 06 44381501
W: www.vakmedianet.nl

