
   
 

 

Op vrijdag 17 maart 2023 vindt AVS Congres plaats. Dit keer niet in Nieuwegein maar in de Fabrique 
in Utrecht. 

Samen maken we school 
Als schooldirecteur ben je continu aan het bouwen, ontwikkelen en vernieuwen. Gelukkig doe je dat 
niet alleen. Door samen te werken kun je jouw team en het onderwijs écht versterken. Hoe pak je die 
rol als ultieme verbinder? Hoe zet je jouw team in zijn kracht? Dat ontdek je tijdens het AVS 
Schoolleiderscongres 2023 op 17 maart in DeFabrique in Utrecht, een werkplaats voor schoolleiders. 
In dit historische fabriekspand waar ‘maken’ centraal staat, gaan we de handen uit de mouwen 
steken om jouw leiderschap te laten vlammen en het onderwijs nog leuker en beter te maken. Samen 
bouwen we aan beter onderwijs, aan sterke relaties, inspirerend leiderschap en geweldige 
samenwerkingen.  

De inschrijving voor deelnemers is inmiddels geopend. Volg de informatie op www.avs.nl/congres. 

Naast verschillende tafelgesprekken, workshops en sessies is het AVS-congres ook een dag van 
inspiratie, ontmoeting en kennisdelen. Er is ruimte om met een stand aanwezig te zijn. De opties 
staan hieronder beschreven. In deze centraal gelegen ruimtes zijn ook netwerkplekken ingericht rond 
verschillende thema’s. 

 

  

http://www.avs.nl/congres


   
Stands informatiemarkt AVS Congres 17 maart 2023 

Je hebt de keuze uit drie pakketten: 

1. Hoofdsponsorpakket á € 8.950,00 van 18m2 
2. Congrespakket á € 5.9750,00 van 15 m2 
3. Losse stand á € 2.999,00 van 9 m2 

Mooie, open stands met een persoonlijke uitstraling vullen de beursvloer.  

Een impressie van de opzet/plattegrond: 

 

 

We maken gebruik van Loods 5, 6, 7 en de Kalvermelk. 

Voorbeelden van de stands staan bij de verschillende pakketten. De stand is standaard voorzien van 
een balie waarin je beperkt spullen kunt opruimen en twee krukken. De gehele achterwand wordt 
voorzien van een, door jullie zelf opgemaakte, print. Je kunt je organisatie dus optimaal presenteren! 

Heb je niet de mogelijkheid zelf de achterwand op te maken? De standbouwer neemt dit graag uit 
handen. De prijs voor het opmaken van de achterwand voor een losse stand is € 175,00 excl. btw. 



   
Aanvullend op de standaardvoorzieningen kun je in een technisch handboek kiezen voor aanvullende 
materialen als balie, kast, monitor etc. Op de beursvloer is een ruimte waar je (beperkt) materialen 
op kunt slaan die niet direct in je stand beschikbaar hoeven zijn. 

Aan de hand van de concept-plattegrond van de beursvloer kun je een voorkeurslocatie aangeven bij 
je inschrijving. Wij doen ons best met alle voorkeuren rekening te houden, maar je voorkeur wordt 
niet geaccepteerd als voorwaarde voor deelname. Aan deze plattegrond kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

 



   
  

Hoofdsponsorpakket 

Het hoofdsponsorpakket 2023 bestaat uit: 

 

Stand op de informatiemarkt van 18m2 (op of nabij de AVS - stand); incl. stroom. (andere 
afmetingen uitsluitend in overleg) 

Advertenties 

- 1x 1/1 advertentie in Kader, februari 2023, oplage 5.000 ex 
- 1x 2/1 pagina full color advertorial in de congrescatalogus  
- Naamsvermelding bij het congresverslag na afloop van het AVS-congres 2023 in Kader  
- Mogelijkheid tot het plaatsen van een congresaanbieding in de AVS Congresapp 

 
Internet 

- logo met doorlink naar jullie website op de plattegrond van de beursvloer op de AVS-
congres internetpagina 

- logo op de AVS-congres internetpagina, afmeting max 200x65 pixels 
Logo 

- logo op het hoofdpodium tijdens de congresdag 
- logo in de AVS Congresapp 

Congres 

- 3 bezoekerskaarten voor uw relaties met toegang tot het congresprogramma en deelname 
aan de workshops 

- 5 gratis kaarten voor beursvloer (tbv standbemensing, inclusief catering) 
  



   
 

Congrespakket 

Het congrespakket 2023 bestaat uit: 

 

Stand op de informatiemarkt van 15m2 incl. stroom. (andere afmetingen uitsluitend in overleg) 

Advertenties 

- 1x 1/2 advertentie in Kader, februari 2023, oplage 5.000 ex 
- 1x 1/1 pagina full color advertorial in de congrescatalogus  
- Naamsvermelding bij het congresverslag na afloop van het AVS-congres 2023 in Kader 

 
Internet 

- Opname logo in bannercarroussel met doorlink naar website, afmeting max 200x65 pixels 
Logo 

- logo op het hoofdpodium tijdens de congresdag 
- logo in de AVS Congresapp 

 
Congres 

- 3 gratis kaarten voor beursvloer (tbv standbemensing, inclusief catering) 
 

  



   
 

Losse stand 

 

Stand op de informatiemarkt van 9m2, incl. stroom (andere afmetingen uitsluitend in overleg) en 
inclusief statafel/krukken/bedrukt doek  op de achterwand 

Congres 

- 3 gratis kaarten voor beursvloer (tbv standbemensing, inclusief catering) 
 

Losse producten; 

- Advertentie 1/1 pagina in Kader, februari 2023, oplage 5000 ex á € 2.250,00 
- Advertentie ½ pagina in Kader, februari 2023, oplage 5000 ex á € 1.400,00 
- Doorlink beursplattegrond op congres-website á € 185,00 
- Logo plaatsen in de AVS Congresapp á € 100,00 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

De tarieven en de overeenkomst zijn uitsluitend geldig zonder tussenkomst van een reclame- en 
mediabureau. 

Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing . 


