PO-Raad Congres 10 juni 2022
Hart van Holland, Nijkerk

Het PO-Raad congres is dé ontmoetingsplek voor bestuurders en beleidsmakers in het primair
onderwijs. Met ruim 400 bezoekers is het PO-Raad congres uitgegroeid tot een begrip in onze sector.
En na deze bijzondere jaren is de behoefte aan ontmoeting haast groter dan ooit!
Het concept van onze informatiemarkt is open en uitnodigend waardoor het, als mogelijke
standhouder, ruime kansen biedt om producten en diensten onder de aandacht te brengen en juist
ook in gesprek te raken met de deelnemers. Op de beursvloer zijn diverse netwerk-praatpalen waar
deelnemers elkaar gemakkelijk kunnen vinden en in gesprek kunnen gaan met collega’s.
Het congres wordt opgebouwd langs de vier lijnen van de nieuwe Strategische Agenda van de PORaad:
• beter onderwijs,
• betere kansen,
• beter werken
• versterken bestuurlijke professionaliteit
In een overzichtelijke opzet van maximaal 12 sessies worden de deelnemers geïnspireerd, bijgepraat
en uitgedaagd.
Centrale rol vervult de Yellenge event-app. Daarin kunnen de deelnemers elkaar vinden, keuzes
maken voor sessies en natuurlijk plattegronden vinden, achtergrondinformatie et cetera. Ook voor
de partners is er ruimte in de Yellenge-event-app. Via de app kun je gemakkelijk contacten
uitwisselen met de bezoekers en informatie delen.
Netwerken neemt een prominente rol in en juist dát vormt het raster voor de nieuwe indeling van de
beursvloer van ons congres.
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Het globale programma van het PO-Raad Congres is:
9.00
9.30
10.15
10.30
11.30
13.00
14.15
15.15
15.45
16.15

Ontvangst en registratie
Plenaire opening met hoofdpreker:
pauze
Ronde sessies
Ronde sessies
Lunch en netwerksessie
Ronde sessies
Lunch en netwerksessie
Ronde sessies
Ronde sessies
Ronde sessies
Pauze
Afsluiting
Borrel

9.00
9.30
10.15
10.30
11.45
12.45
14.15
15.15
15.45

Ontvangst, pauzes, lunch en borrel vinden plaats op de beursvloer. Deze beursvloer is ook de entree
naar de plenaire ruimte.
Wij nodigen je als partner uit deel uit te maken van het PO-Raad Congres. Daarvoor kun je
deelnemen aan de informatiemarkt. Er zijn 2 opties:
Premium pakket
Standaard pakket
We hanteren de volgende criteria voor standhouders:
• Het moet om onderwijs gerelateerde organisaties gaan
• Het moet om een dienst / product gaan dat aansluit bij de behoefte van onze doelgroep
• Promotionele acties zoals hand-outs zijn uitsluitend binnen je eigen standruimte toegestaan
(zie verder deelnamevoorwaarden).

Impressie beursvloer PO-Raad Congres 2022
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Een basisstand is 6 m2 (3x2) en bestaat uit een stijlvolle en uniforme standruimte met voorzieningen
zoals meubilair, gratis wifi, klimaatbeheersing, full color achterwand.
Additioneel kun je de stand verder aankleden/aanvullen met een folderrek, balie, tv-scherm, etc. zie
verderop.

Basisstand (prijs zit inbegrepen in de Informatiemarkt-pakketten)
3000 mm breed x 2000 mm diep, 6 m² Advan-systeem
Full color achterwand (je eigen opmaak)
Meubilair:
- 1 witte basisbalie
- 2 witte kunststof krukken met verchroomd onderstel (in hoogte verstelbaar)
- 2 pendelspots incl. bekabeling en 1 wandcontactdoos t.b.v. standhouder
Extra standmaterialen zijn los te bestellen. Denk hierbij bv aan LCD scherm of folderrek. Aanvullend
meubilair is ook beschikbaar.
De achterwand wordt voorzien van je eigen opmaak. Standbouwer I&G events kan tegen geringe
meerkosten de opmaak voor haar rekening nemen. Aanvullend is belettering van balies ook mogelijk.
Heb je specifieke wensen, neem dan contact op met Karen Titulaer of Bertina Zinger, bij voorkeur via
e-mail: info@burobombarie.nl

Deelname mogelijkheden
A.
-

Premium-pakket à € 2500,00 excl. btw
Bestaat uit:
Stand op de informatiemarkt van 6 m2
(uniforme standbouw incl. meubilair, gratis WIFI, etc.)
Logo op beursvloer (sponsorwand)
Logo op onze congreswebsite (in roulerend bannersysteem)
3 VIP-kaartjes
2 kaartjes voor standhouders
Presentatie in congres-app
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B.
-

Standaard-pakket à € 1900,00 excl. btw
Bestaat uit:
Stand op de informatiemarkt van 6 m2
(uniforme standbouw incl. meubilair, gratis WIFI)
Vermelding op congreswebsite
Logo op beursvloer (sponsorwand)
2 VIP-kaartjes
2 kaartjes voor standhouders

Overzicht extra materialen:
Meubilair
1 brochurehouder zwart/alu met 8 rekjes
1 witte brugtafel (alleen mogelijk als basisbalie wordt vervangen door
advanbalie)
1 witte advanbalie 1000 x 500 x 1000 mm met schap, afsluitbaar
(indien in plaats van basisbalie, dan €. 30,00 toeslag
1 witte kunststof kruk
AV:
1 42”LCD incl. wandbeugel en HDMI-bekabeling
(Aansturing middels USB of eigen laptop)
Belettering:
Full color voorzijde basis balie 1000 x 1000 mm
Full color voorzijde witte brugtafel 1000 x 700 mm
Full color voorzijde advanbalie 1000 x 500 mm
Topblad advanbalie in uni kleitr folie
Opmaak achterwand door I&G EVENTS:
Stand 3 x 3
Basis balie 1000 x 1000 mm

Prijs (exc. 21% Btw)
€. 31,20
€. 116,00
€. 99,00
€. 24,00
€. 199,00

€.
€.
€.
€.

79,00
69,00
49,50
29,00

€. 160,00
€. 25,00

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Buro Bombarie
www.burobombarie.nl
06-53570971
info@burobombarie.nl
Karen Titulaer en Bertina Zinger
Direct aanmelden is mogelijk via deze link
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