
Zichtbaarheid & toegang als community partner
Zichtbaarheid als community partner op de website, community print 
uitingen, live activiteiten en andere communicatie-uitingen Premium Standaard Cognicum 

website Standaard

Recht op toegang tot het HIMSS Dutch Community programma** Ja Ja Gedeeltelijk* Ja

Maximum aantal afgevaardigden van uw organisatie 3 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers.

Engagement met de community
HIMSS Global: Host een workshop die toegankelijk is voor de Dutch 
Community (zaalhuur) 1 uur - - -

HIMSS Global: Mogelijkheid om een spreker aan te dragen voor het 
Dutch Community programma Ja - - -

HIMSS Global + European Conference: Toegang tot het voorkeursho-
tel van de Dutch Community (zolang kamers beschikbaar zijn) Ja Ja Ja Ja

Toegang tot het HIMSS Dutch Community Pavilion bij de HIMSS Euro-
pean Conference in Helsinki, inclusief 1 beursticket Ja - - -

Uitnodiging voor de HIMSS Pan-European Stakeholder Meeting Ja - - -

Communicatie, marketing & media***
Dutch Community communicatieprogramma: 1 HIMSS News Breaker 
&  1 Web banner in de community nieuwsbrief Ja - - -

Publicatie van 2 white papers op de HIMSS Dutch Community website Ja - - -

Social Media: Deel content van uw organisatie op de HIMSS Twitter 
and Facebook 3 Posts - - -

Toegang tot AVG (GDPR)-proof gastenlijst van alle community events 
en activiteiten Ja Ja Ja Ja

Zichtbaarheid van uw logo op de HIMSS Dutch Community website 
and print marketingmateriaal Ja Ja Ja, Cognicum Ja

HIMSS Lidmaatschap
Individuele memberships met toegang tot het HIMSS Member Center 3 2 Nvt 2

Community tarief voor HIMSS Global & European Conference Ja Ja Nvt Ja

Twee extra dagen relevante kennis met een selecte groep 
voorafgaand aan HIMSS20. Keuze tussen Houston en New York - - - Ja

Senior
€7.500

Orlando + 
Helsinki

Associate
€3.500
Alleen

Orlando

HollandHouse

€2.750
Alleen

Orlando

Studiereis
€10.000

Studiereis +
Orlando

*Holland House partners hebben alléén toegang tot de welkomstreceptie (zondag), ontbijt (maandag)/seminar op locatie/Holland House BBQ (maandag), Dutch 
Digital Health Party (dinsdag) en de Holland House receptie (woensdag). Geen toegang tot: ontbijt & lunch (dinsdag, woensdag, donderdag). **Voor activiteiten op 
de beursvloer en andere HIMSS activiteiten is een HIMSS-registratie vereist (tegen meerprijs beschikbaar via de reispakketten van Cognicum). ***Alle aangeleverde 
content dient van educatieve aard te zijn en te worden goedgekeurd door HIMSS.

Partnerpakketten HIMSS Dutch Community 2020

In het overzicht hieronder vindt u alle mogelijkheden 
op het gebied van partnerpakketten voor HIMSS20. 
Heeft u een keuze gemaakt? Dan ontvangen wij 
het formulier op de laatste pagina graag volledig 
ingevuld en ondertekend retour.

Belangrijk informatie
Hoewel de onderstaande partnerpakketten u recht geven 
op toegang tot het HIMSS Dutch Community programma, 
heeft u daarnaast één van de beschikbare reispakketten 
nodig om toegang te krijgen. Cognicum verzorgt de 
reispakketten naar Orlando, deze zijn binnenkort 
verkrijgbaar via cognicum.com/himss.

Heeft u geen reispakket nodig, omdat u bijvoorbeeld zelf uw reis 
regelt? Kies dan voor de optie ‘Alleen Nederlands programma’, 
om uw reis naar Orlando compleet te maken.

Keuze gemaakt?
Alle personen die namens uw organisatie meereizen hebben 
een eigen reispakket nodig, omdat toegang tot het HIMSS Dutch 
Community programma persoonsgebonden is. Bijvoorbeeld: 
Een Associate partnerpakket geeft recht op toegang voor 2 
personen, deze hebben derhalve allebei een eigen reispakket 
nodig.



Meer mogelijkheden tot sponsoring

Het programma (inclusief studiereis)

Voor HIMSS20 businesspartners bieden we graag extra mogelijkheden om naamsbekendheid 
en merkexposure te genereren door middel van -bijvoorbeeld- de genoemde naamdragers (zie 
volgende pagina).

Uiteraard is er ook de mogelijkheid tot eigen inbreng en creativiteit vanuit u als (potentiële) 
partner. Wij denken graag met u mee, neem hiervoor gerust contact op via jeroen@cognicum.
com of kruis alvast  één van de opgenomen mogelijkheden aan.

Ochtend Middag Avond

St
ud

ie
re

is

Do 5 maart Vertrek studiereis Welkomstdiner

Vr 6 maart Referentiebezoek - Gezamenlijke lunch
- Referentiebezoek

Gezamenlijk diner

Za 7 maart Referentiebezoek - Gezamenlijke lunch
- Referentiebezoek

Vlucht naar Orlando

H
IM

SS
20

Zo 8 maart Vlucht naar Orlando Welkomstreceptie

Ma 9 maart Ontbijt - Seminar op locatie
- Bezoek Kennedy Space 
Center

Holland House BBQ

Di 10 maart Ontbijt - HIMSS Opening Keynote
- Lunch

Internationale 
receptie

Wo 11 maart Ontbijt Lunch Holland House 
receptie

Do 12 maart Ontbijt - Lunch
- Referentiebezoek

Vr 13 maart HIMSS20 Closing
Keynote



Contractformulier partnerpakketten

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 businesspartnerpakket:

Plaats:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Senior partner €7.500 ex BTW
(Orlando + Helsinki)

Associate partner €3.500 ex BTW
(Alleen Orlando)

Holland House partner €2.750 ex BTW
(Alleen Orlando)

Studiereispartner €10.000 ex BTW
(Studiereis + Orlando)

Welkomstcocktail

Servetten

Netwerk area

Banners voor in de zaal (max. 5)

HIMSS Dutch Community trui

Shirts met uw logo voor de greeters bij 
ontvangst op de luchthaven

Servetten Holland House BBQ/receptie

Logo op de bussen, bestickering

Polsbandjes

Golfcap met uw logo

Golfhandschoen met uw logo

Banner

HIMSS pre-reispakket

HIMSS welkomstpakket ter plaatse

Notitieblok

Powerbank met uw logo

Polsbandjes voor DDHE

Dutch Digital Health Event (dinsdag)Welkomstreceptie (zondag)

Eigen invulling of idee voor sponsoring:

Sponsormogelijkheden (algemeen)



Voorwaarden & ondertekening

Verbindt bovengenoemde organisatie jegens Cognicum BV tot afname van het in deze overeenkomst gekozen partnerpakket HIMSS20 en/

of aanvullende sponsormogelijkheid:

Naam businesspartner:      Jeroen Nijmeijer

Handtekening Businesspartner:     Handtekening Cognicum:

Datum van ondertekening:

Algemene voorwaarden: Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Cognicum BV (welke te downloaden zijn via de website) en HIMSS (zie 

hieronder). Bedragen van de business partnerpakketten zijn exclusief BTW en exclusief persoonlijk reisarrangement, HIMSS-registratie, verblijf, vluchten, 

etc. Voor alle pakketten geldt beperkte beschikbaarheid. Aanvullende opties zijn mogelijk, wij denken graag met u mee. Neem hiervoor contact op via 

jeroen@cognicum.com. 

The agreement above is subject to the General Terms and Conditions (https://www.himss.eu/terms-and-conditions) and Privacy Policy (https://www.

himss.eu/privacy-policy) featured on the HIMSS Europe website (collectively, the “Agreement”) the Company stated above (hereinafter referred to as 

“the Company”) has agreed to become a HIMSS Community partner as described within this application. Company represents and warrants that (i) it 

is authorized to provide personal information to HIMSS for purposes of receiving the products and services associated with the HIMSS Community 

partnership described in this application and, to the extent required by applicable law, has obtained appropriate consent from the applicable individual(s) 

to do so, and (ii) further authorizes HIMSS to use such personal information for its marketing purposes. Company acknowledges and understands that 

personal information provided by Company to HIMSS may include names and likeness rendered or recorded in media forms such as video testimonials. 

Company will not organize events that compete with Community’s events without written approval. Payment: Company understands that HIMSS Europe 

may deposit the enclosed fees pending consideration of this application, but if my application is not approved, HIMSS Europe will promptly refund my 

payment. Company agrees to pay full partnership dues within 30 days and understands that it will not be eligible for benefits until the full payment is 

received. Cancellation: All cancellations must be received in writing on company letterhead and signed by an official company representative of Company. 

Cancellation with no fee is possible during 15 days after signing the application form, unless any benefits were used. After a 15 days period, 100% payment 

will be required regardless.
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