
mogelijkheden businesspartners
optie 1: associate partnerpakket - €3.000We kijken terug op een succesvolle editie 

van HIMSS Europe in Sitges, Barcelona! De 

volgende editie vindt plaats in één van de 

meest innovatieve steden van Europa: 

Helsinki, Finland.

Ook deze keer heeft Cognicum voor de 

Dutch Delegation een divers aanbod 

om uw HIMSS Europa bezoek een 

succes te maken. Naast de volledig 

verzorgde reisarrangementen voor u als 

individu hebben we twee commerciële 

mogelijkheden voor u: Associate pakket 

en Holland House pakket.

Alle getoonde pakketten zijn exclusief 

reisarrangement, verblijf, HIMSS-

registratie en overige kosten. Elke 

persoon die namens uw bedrijf 

meereist naar Helsinki heeft een 

eigen reispakket nodig. Klik hier om 

uw reisarrangement te boeken.

•	 Maximaal 2 afgevaardigden namens uw bedrijf per pakket;

•	 Toegang tot de Dutch Community workshop op de 

dinsdagmiddag;

•	 Toegang tot Holland House op de dinsdagavond;

•	 Logovermelding op de website, uitnodigingen, 

programmaboekje;

•	Toegang tot de Digital Health Party op de woensdagavond voor 

maximaal 2 personen per bedrijf;

•	 Deelnemersinformatie voorafgaand (alleen met instemming 

deelnemers).

Exclusief alle reis- en verblijfskosten, zijnde: vluchten, hotel, maaltijden, 

drankjes, transfers, HIMSS-registratie en persoonlijke uitgaven.

Was u associate of senior partner bij HIMSS19 in Orlando? Dan kunt u zonder 

additionele sponsorkosten mee naar Helsinki. U heeft dan alleen nog per 

persoon een reisarrangement (+ indien gewenst HIMSS-registratie) nodig.

U was Associate of Senior partner HIMSS19 - €0

U was geen partner bij HIMSS19 Orlando - €3.000

*Er	geldt	een	maximum	aantal	businesspartners	op	basis	van	first	come,	first	serve.	**Pakketten	en	getoonde	
prijzen zijn EXCLUSIEF reis- en verblijfarrangementen, HIMSS-registratie en overige kosten.
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volgende pagina:
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optie 2:
holland house
partnerpakket
€2.450

Net als in Sitges bieden wij in Helsinki het Holland House pakket aan. Met dit pakket 

heeft u toegang tot de social events van het Nederlandse programma, en krijgt 

uw merk extra zichtbaarheid voor en tijdens HIMSS Europe 2019. Elke persoon die 

namens uw bedrijf meereist naar Helsinki heeft een afzonderlijk reispakket nodig.

In dit pakket:

•	 Maximaal 2 afgevaardigden mogen namens uw bedrijf meereizen (per pakket)

•	 Toegang tot Holland House op de dinsdagavond  

•	 Logovermelding op de website, uitnodigingen & programmaboekje

•	 Toegang tot de Digital Health Party op de woensdagavond voor maximaal 2 

personen per bedrijf.

*Er	geldt	een	maximum	aantal	businesspartners	op	basis	van	first	come,	first	serve.
**Pakketten en getoonde prijzen zijn EXCLUSIEF reis- en verblijfarrangementen, HIMSS-registratie en overige kosten
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we bieden u ook graag de mogelijkheid tot iets extra’s!

Voor HIMSS Europe 2019 businesspartners bieden we verschillende mogelijkheden om extra naamsbekendheid te genereren 

door het mogelijk maken van -bijvoorbeeld- de hieronder genoemde zaken. Uiteraard is er ook de mogelijkheid tot eigen 

inbreng en creativiteit vanuit u als (potentiële) partner. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

•	 Doppers met uw eigen logo voor alle deelnemers - €1.500,- + kostprijs van de doppers.

•	 Logo op de bussen/bestickering - €2.500,- + kostprijs van de bestickering

•	 Bij aankomst in Helsinki worden de Nederlandse deelnemers verwelkomd door ‘greeters’. Deze gastheren/vrouwen kunnen 

shirts met uw bedrijfsnaam dragen, spreken alle Nederlandse deelnemers aan en begeleiden hen naar de bussen - €1.500 + 

kostprijs van de shirts.

•	 De	 officiële	 polsbandjes	 voor	 toegang	 tot	 Holland	 House	 op	 de	 dinsdag	 &	 de	 Digital	 Health	 Party	 op	 woensdag	 voor	 alle	

deelnemers kunnen uw logo opgedrukt krijgen - €2.500 + kostprijs van de bandjes

•	 Servetten voorzien van uw logo tijdens de Dutch Digital Health Party - €1.500 + kostprijs van de servetten

•	 Titelsponsor van de Dutch Digital Health Party, bijvoorbeeld: <UW BEDRIJF> Digital Health Party. Dit komt tevens tot uiting in het 

programmaboekje, op de website en uiteraard op de avond zelf  - €20.000

•	 Een aankondiging van uw bedrijf tijdens een optreden van een muzikale act van uw keuze (dit optreden is mogelijk gemaakt door <UW 

BEDRIJF>) - €2.500 + kostprijs van de act.

*Voor alle onderdelen gelden aparte deadlines.

klik hier om het inschrijfformulier aan te vragen

klik hier om uw reisarrangement te boeken
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