
Businesspartnermogelijkheden HIMSS19 Orlando

Een overzicht van de businesspakketten:

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden die wij ook aankomende HIMSS weer aanbieden 
voor partners. Cognicum maakt integraal onderdeel uit van de HIMSS Dutch Community (NICTIZ – VMBI – 
COGNICUM) waarbij we dezelfde voorwaarden bieden voor de partners. HIMSS 2019 in Orlando zal naar 
verwachting weer bezocht worden door een delegatie van 250 – 300 deelnemers uit de Nederlandse zorg.

Met alle businesspakketten heeft u toegang tot alle* events, recepties en inhoudelijke sessies zoals inbegrepen in 

het Dutch Community programma. Een studiereispakket geeft u daarnaast de mogelijkheid om met een selecte 

groep door te reizen om de diepte in te gaan op een specifiek thema.

Met nadruk wijzen we erop dat reisarrangementen met de bijbehorende kosten voor Nederlands programma, 

kosten voor verblijf, vervoer, HIMSS -registratie, ontbijt, etc. NIET zijn inbegrepen bij een businesspartnerpakket. 

Deze dienen afzonderlijk per deelnemende persoon te worden afgenomen. Inschrijven voor het persoonlijke 
reispakket kan via Cognicum.com/himss en alleen i.c.m. één van de businesspartnerpakketten.

1. Holland House pakket - €2.750
Het Holland House pakket geeft u als partner de mogelijkheid om tijdens de social events aanwezig te zijn bij de Dutch 

Community.  Het is met name geschikt om uw netwerkmomenten in te vullen. Inbegrepen zijn: de welkomstreceptie op 

zondagavond, de netwerkexcursie op maandagmiddag, de Holland House BBQ op maandagavond, de internationale receptie 

op dinsdagmiddag (uitsluitend met HIMSS badge toegankelijk) en de Holland House receptie op woensdagmiddag.

Let op: Het inhoudelijke programma op de maandagochtend is niet inbegrepen bij het Holland House pakket.

Dit pakket omvat:
• Mogelijkheid tot deelname van 1 of 2 afgevaardigden namens uw bedrijf aan de Holland House events. Om uw bezoek als 

businesspartner aan HIMSS19 compleet te maken heeft iedere afgevaardigde een reisarrangement nodig. Uw keuze hiervoor is 

aan te geven via het inschrijfformulier op de laatste pagina van dit bestand.

• Logovermelding op de website, uitnodigingen, programmaboekje, reisbescheiden en andere uitingen als Holland House 

partner

• Een eigen pagina in de Connact app, de handige netwerk app

• Een zelf in te vullen pagina in het programmaboekje

• Let op: er geldt een maximum van 12 Holland House partners

• Het inhoudelijke programma bij de ontbijt- en lunchsessies is niet inbegrepen bij dit pakket

2. Studiereispakket - €10.000
Naast uw reguliere deelname aan HIMSS19 bieden de studiereizen een uitstekende gelegenheid om u als leverancier verder 

te profileren en in duurzaam contact te komen met deze hoogwaardige en hechte doelgroep. Deze reizen bieden een stevige 

*Voor het Holland House pakket gelden afwijkende voorwaarden.



Associate partnerpakket - €3.000
Dit pakket omvat:
• Toegang voor 2 afgevaardigden van uw bedrijf tot de Dutch Community en het Dutch Programma bij HIMSS19 Global 

Conference & Exhibition*, inclusief kennissessies, workshop, gedeeltelijk gebruik van de Dutch meeting room buiten de tijden van 

het officiële programma, netwerksessies en social events

• Bedrijfslogo en een link naar uw bedrijf op de HIMSS Dutch Community website

• Een beschrijving en details van uw bedrijf in de geprinte gids op locatie tijdens HIMSS19

• Ondersteuning van het HIMSS team bij een verbeterde zichtbaarheid en het bereiken van de Dutch Community via Twitter

• Zichtbaarheid van uw logo en een dankwoord op alle online, print en verbale communicatie gericht op de Dutch Community

• Post twee white papers op de HIMSS Dutch Community website en creëer exposure voor uw bedrijf door inzichten en 

perspectieven op actuele en relevante HIT-gerelateerde onderwerpen te geven.

• Profiteer van partnerkorting (5%) bij HIMSS Europe evenement sponsorpaketten.

• Een gereduceerd communitypartnertarief voor HIMSS & Health 2.0 European Conference (11-13 juni in Helsinki)

Naast de businesspakketten die vanuit Cognicum aangeboden worden, is het ook mogelijk om een businesspartnerpakket van 

HIMSS te kiezen. Hiertoe zijn twee mogelijkheden: Het associate pakket en het senior pakket.

aanvulling op de HIMSS conferentie. We stellen samen met u en de overige business partners het ideale programma vast 

rondom een relevant zorgthema. Ook bewaken wij de juiste verhoudingen en een ideale match tussen de deelnemers aan de 

studiereis. Na HIMSS19 reizen we met een selecte groep deelnemers en maximaal 4 business partners per studiereis door naar 

een bestemming in de VS. In 2 aanvullende dagen heeft u de gelegenheid het thema verder te bespreken, voorbeelden te 

zien en nog meer tijd om met de overige deelnemers kennis uit te wisselen. De 4 beschikbare thema’s zijn: Health Innovatie, 

Security, ‘The world according to Mayo Clinic’ en Healthcare Analytics. Interesse om deel te nemen aan één van de 

reizen? Neemt u contact op met ons voor een advies op maat.

Dit pakket omvat:
• Mogelijkheid tot deelname van maximaal 2 afgevaardigden namens uw bedrijf aan de studiereis waar uw bedrijf 

businesspartner van is

• Mogelijkheid tot toegang tot het Holland House voor 2 personen

• Logovermelding op de website, uitnodigingen, programmaboekje, reisbescheiden en andere uitingen van de studiereis

• Volwaardig deelnemer van de HIMSS Dutch Community inclusief alle benefits zoals partnersessies en deelname aan het 

Nederlands programma op maandag

• Het bijwonen van het volledige reisprogramma met onze deelnemers

• Exclusieve mogelijkheid om mee te reizen naar het referentiebezoek*

• Een eigen pagina in de Connact app, de handige netwerk app

• Een naar eigen idee in te vullen pagina in het programmaboekje

• Mogelijkheid studiereis programma met eigen onderdelen in te vullen

• Er gaan maximaal 3 andere businesspartners mee per studiereis

3. Tailor-made pakket - €20.000
Uiteraard kunnen we rond HIMSS 2019 in Orlando ook een geheel op uw wensen toegesneden studiereis ontwerpen. U bent 

dan exclusief partner en heeft alle vrijheid om met “uw” groep een zeer specifiek onderwerp te belichten. Samen met u voeren 

we het uitnodigingstraject uit, stellen we het programma op, organiseren we alle vluchten, hotels etc. Meer exposure rondom 

HIMSS is niet mogelijk! Neemt u contact op met ons voor een advies op maat.

De HIMSS partnerpakketten:

*Gedetailleerde invulling volgt na het vaststellen van het exacte reisprogramma van de studiereizen. Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Senior partnerpakket - €5.000
Dit pakket omvat:
• Alle voordelen van het Associate pakket en toegang voor 3 afgevaardigden van uw bedrijf (i.p.v. 2 bij het Associate pakket)

• 1 uur toegang tot de Dutch Delegation room om een workshop/meeting te organiseren. Het HIMSS team assisteert bij het 

inplannen van het evenement, de opname ervan in het programmaboekje en stelt A/V apparatuur beschikbaar. U bent zelf 



 
 

Voorlopig programma HIMSS19 Orlando

Overzicht van de reisarrangementen

Let op:

*Gedetailleerde invulling volgt na het vaststellen van het exacte reisprogramma van de studiereizen. Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Om uw bezoek als businesspartner aan HIMSS19 te voltooien heeft elke afgevaardigde van uw bedrijf een eigen reisarrangement 

nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en bijbehorende prijzen:

De reisarrangementen zijn per persoon, elke afgevaardigde die meereist naar HIMSS19 dient afzonderlijk 

een reisarrangement te boeken via www.cognicum.com/himss.

Reisarrangement HIMSS All-in 4 nachten (zondag – donderdag)

Reisarrangement HIMSS All-in 5 nachten (zondag – vrijdag) 

Reisarrangement HIMSS All-in 4 nachten ZONDER VLUCHT

Reisarrangement HIMSS All-in 5 nachten ZONDER VLUCHT

€4.895 p.p. (Excl. HIMSS-registratie €4.070)

€5.195 p.p. (Excl. HIMSS-registratie €4.370)

€3.999 p.p. (Excl. HIMSS-registratie €3.175)

€4.299 p.p. (Excl. HIMSS-registratie €3.475)

 Zondag
10 februari 

Maandag 
11 februari 

Dinsdag
12 februari 

Woensdag 
13 februari 

Donderdag 
14 februari 

Vrijdag
15 februari 

Zaterdag 
16 februari

Ochtend Reisdag naar 
Orlando

Deelname 
aan HIMSS 
Dutch 
Community 

Beursdag Beursdag Vertrek 
diverse 
studiereizen

Aankomst 
Nederland 
HIMSS All-in

Aankomst 
Nederland 
overige 
reizen

Middag Einde 
middag 
aankomst 
Orlando

Social event Beursdag Beursdag Referentie 
bezoeken* 
/ vertrek 
HIMSS All-in 
deelnemers 
naar AMS

Vlucht naar 
AMS

Vooravond Dutch 
Community 
welkomst 
receptie

Holland 
House BBQ 

International 
reception

Holland 
House / 

Optioneel 
HIMSS event

 

Reisarrangement HIMSS Studiereis 5 nachten (zondag – vrijdag)  Vanaf €5.495 p.p. (Excl. HIMSS-registratie €4.670)

verantwoordelijk voor de uitnodigingen en participatie aan de workshop/meeting.

• De mogelijkheid om een spreker aan te dragen voor het Dutch Delegation programma bij HIMSS19 (na goedkeuring van het Dutch 

Programma Advisory Committee)

• Publicatie van uw nieuws-item op een (nader te bepalen) mediakanaal van HIMSS19 of een feature van uw content op het HIMSS 

Europe blog, volgens de HIMSS richtlijnen.

• Post een web-banneradvertentie in de HIMSS Dutch Community nieuwsbrief, volgens de HIMSS richtlijnen

• Exclusieve toegang tot de Dutch Community gastenlijst van HIMSS19

• Deelname aan de HIMSS Europe Industry Advisory Committee en participeren in strategische discussies



Contractformulier

1

2

stap

stap

Ondergetekende:

Naam:       

Functie:       

Rechtsgeldig vertegenwoordigend:

Bedrijfsnaam:      

Postadres:      

Postcode:    

E-mailadres:

PO-nummer:      

BTW-nummer:        

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaande):

Bedrijfsnaam:      

Ter attentie van (persoon of afdeling):       

Postadres:       

Postcode:

Keuze Cognicum businesspartnerpakket:

Keuze HIMSS partnerpakket:

Reisarrangement incl. HIMSS-registratie: Óf, excl. HIMSS-registratie:

Zelf uw vlucht en verblijf regelen (exclusief HIMSS-registratie):

Verbindt bovengenoemde organisatie jegens Cognicum BV tot afname van het hierboven gekozen partnerpakket HIMSS19.

Handtekening Businesspartner:     Handtekening Cognicum:

        Charlotte Netten, Commercieel manager

Plaats:

Holland House pakket (€2.750)

Maak hieronder uw keuze uit een businesspartnerpakket en vul bij uw keuze voor het 
reisarrangement het aantal personen in dat meereist naar HIMSS19.

Associate partnerpakket (€3.000)

Studiereispakket (€10.000)

Senior partnerpakket (€5.000)

Tailor-made pakket (€20.000)

Plaats:

Houtweg 29 Laren, Noord-Holland  |  +31 85 111 88 44  |  info@cognicum.com

Telefoonnummer:

E-mailadres:

HIMSS All-in 4 nachten (€4.895) HIMSS All-in 4 nachten (€4.070)

Aanwezigheid bij het Dutch Community programma, maar vlucht en verblijf zelf regelen (€1.250)

HIMSS All-in 4 nachten zonder vlucht (€3.999) HIMSS All-in 4 nachten zonder vlucht (€3.175) 

HIMSS All-in 5 nachten zonder vlucht (€4.299) HIMSS All-in 5 nachten zonder vlucht (€3.475)

HIMSS Studiereis 5 nachten (Vanaf €5.495) HIMSS Studiereis 5 nachten (Vanaf €4.670)

HIMSS All-in 5 nachten (€5.195) HIMSS All-in 5 nachten (€4.370) 
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