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De Belgische

Vereniging voor
Urologie (BVU)

heeft de ambitie om een
actieve plaats in te nemen in
het urologisch landschap.

Geachte mevrouw, heer,
We zijn verheugd u mede te delen dat de jaarlijkse Elautprijs zal
plaatsvinden op zaterdag 20 januari 2018 in Leuven.
Zoals u wellicht weet, wordt dit jaarlijkse evenement bijgewoond
door zowat alle Vlaamse urologen. De wetenschappelijke
presentaties worden verzorgd door urologen in opleiding. Dit staat
garant voor de aanwezigheid van de gevestigde urologen: zij komen
uit interesse voor wat nieuw is en willen graag supporteren voor
één van hun assistenten. Zoals de traditie het wil, wordt tijdens dit
congres ook de algemene vergadering van de wetenschappelijke
vereniging georganiseerd.
We zijn ervan overtuigd dat uw bedrijf graag vertegenwoordigd wil
zijn op deze jaarlijkse gebeurtenis.

Belgische Vereniging
voor Urologie (BVU)
Prof. Dr. Wouter Everaerts
Zwevezelestraat 64
8810 Lichtervelde
secretariaat@bvu.be
www.bvu.be

Ook uw aanwezigheid tijdens het EAA-seminarie kan een grote
meerwaarde betekenen. Daarom bieden we u de mogelijkheid om in
te tekenen als partner voor de Elautprijs 2018 én het
EAA-seminarie via een voordelig combi-pakket. Zo is uw
aanwezigheid en visibiliteit op beide bijeenkomsten gewaarborgd.
In wat volgt geven we u een overzicht van alle mogelijke formules.
Uiteraard staan we steeds open voor specifieke suggesties.
Indien u geïnteresseerd bent kan u uw deelname bevestigen via
www.elautprijs.be/sponsors of contact met ons opnemen via
info@elautprijs.be.
Beste groeten,
voorzitter
Prof. Dr. Dirk De Ridder

Dienst Urologie
UZ Leuven

schatbewaarder
Prof. Dr. Wouter Everaerts

www.elautprijs.be

CONTACTEER ONS

Dit jaar wordt de Elautprijs voorafgegaan door een tweedaags
seminarie rond andrologie, georganiseerd door de European
Academy of Andrology (EAA) centra van het UZ Leuven, het UZ
Brussel en het UZ Gent. Het seminarie vindt plaats op 18 en 19
januari 2018, eveneens in Leuven.
De eerste dag staat volledig in het teken van fertiliteit. De tweede
dag worden seksuele disfuncties en hypogonadisme besproken. Het
(voorlopige) volledige programma vindt u op www.eaacourse.com.

2

PARTNERPAKETTEN

Wij geven u graag een kort overzicht van de mogelijke
partnerpakketten. Afhankelijk van uw interesse kan u ervoor
kiezen om 1, 2 of 3 dagen aanwezig te zijn tijdens één van beide
evenementen of tijdens beide evenementen. In onderstaand schema
klikt u op “details pakket” om te lezen wat er in deze pakketten is
inbegrepen, en wat hun prijzen zijn.

18/1/18
19/1/18
(EAA congres) (EAA congres)

20/1/18
(Elautprijs)

EAA - Elaut Diamond

details pakket

EAA - Elaut Platina

details pakket

Elaut 1 day Gold

details pakket

Elaut 1 day Silver

details pakket

U kan eveneens kiezen voor alternatieve formules, zoals onder
andere congrestassen of tickets voor het gala dinner.
Lees hierover meer.
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UW AANWEZIGHEID TIJDENS DE ELAUTPRIJS 2018
Elaut Gold partner:
20/1/18

Wat is inbegrepen in het pakket:
Een beursstand van 4m x 3m tijdens de Elautprijs,
2 pagina’s productinfo in de Elautprijs congresbrochure, formaat
A4 staand (210 mm B x 297 mm H),
Deelname van 4 personen aan de lunch ’s middags,
De vermelding van uw bedrijfsnaam of logo in de Elautprijs
congresbrochure
De vermelding van uw bedrijfsnaam of logo op groot scherm in
het auditorium tijdens de pauzes,
De vermelding van uw bedrijfnaam of logo op de sponsorpagina
van de Elautprijs website.
Pakketwaarde: 5.500 euro, excl. BTW

Registreer nu

Elaut Silver partner:
20/1/18

Wat is inbegrepen in het pakket:
Een beursstand van 3m x 2m tijdens de Elautprijs,
1 pagina productinfo in de Elautprijs congresbrochure, formaat
A4 staand (210 mm B x 297 mm H),
Deelname van 2 personen aan de lunch ’s middags,
De vermelding van uw bedrijfsnaam of logo in de Elautprijs
congresbrochure,
De vermelding van uw bedrijfnaam of logo op de sponsorpagina
van de Elautprijs website.
Pakketwaarde: 2.500 euro, excl. BTW

Registreer nu
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UW AANWEZIGHEID TIJDENS DE ELAUTPRIJS 2018 EN HET EAA CONGRES
EAA - Elaut
Diamond partner:
18/1, 19/1 en 20/1/18

Wat is inbegrepen in het pakket:
Een beursstand van 4m x 3m tijdens het EAA seminarie op 18 en
19 januari EN de Elautprijs op 20 januari,
2 pagina’s productinfo in de congresbrochures van het EEA
seminarie en de Elautprijs, formaat A4 staand
(210 mm B x 297 mm H),
Deelname van 4 personen aan de lunch ’s middags tijdens de
3 congresdagen,
De vermelding van uw bedrijfsnaam of logo in de
congresbrochures van het EEA seminarie en de Elautprijs,
De vermelding van uw bedrijfsnaam of logo op groot scherm in
het auditorium tijdens de pauzes van de 3 congresdagen,
De vermelding van uw bedrijfnaam of logo op de
sponsorpagina’s van de Elautprijs website en de website van het
EAA seminarie,
De mogelijkheid om een roll-up te plaatsen met de vermelding
van uw bedrijfsnaam en logo bij de onthaaldesk tijdens het het
EAA seminarie en de Elautprijs. Uw organisatie bezorgt deze
roll-up tijdig aan de congres organisatie (Nelson Group).
Pakketwaarde: 12.500 euro, excl. BTW

Registreer nu
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EAA - Elaut
Platina partner:
18/1, 19/1 en 20/1/18

Wat is inbegrepen in het pakket:
Een beursstand van 3m x 2m tijdens het EAA seminarie op 18 en
19 januari EN de Elautprijs op 20 januari,
1 pagina productinfo in de congresbrochures van het EEA
seminarie en de Elautprijs, formaat A4 staand
(210 mm B x 297 mm H),
Deelname van 2 personen aan lunch ’s middags, tijdens de
3 congresdagen,
De vermelding van uw bedrijfsnaam met logo in de
congresbrochures van het EEA congres en de Elautprijs,
De vermelding van uw bedrijfnaam of logo op de
sponsorpagina’s van de Elautprijs website en de website van het
EAA seminarie.
Pakketwaarde: 6.250 euro, excl. BTW

Registreer nu

STEL ZELF UW PAKKET SAMEN
U kan ook zelf uw partnerpakket samenstellen op basis van de
formules die aangeboden worden naar aanleiding van het EAA
seminarie en de Elautprijs.
Bijvoorbeeld:
U wilt:
als SILVER partner op 18 januari (1 dag) aanwezig zijn tijdens het
EAA seminarie,
als GOLD partner aanwezig zijn tijdens de Elautprijs
Indien u geïnteresseerd bent in een formule op maat, contacteer
ons via info@elautprijs.be.
Let op: Kiest u voor een aanwezigheid op 18/1 en 20/1, dan dient
u uw stand af te bouwen op 18/1 ’s avonds en kan u ze op 20/1
opnieuw opbouwen.
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ALTERNATIEVE PARTNERFORMULES TIJDENS DE ELAUTPRIJS 2018
Congrestas

U verdeelt exclusief een congrestas met de afdruk van het logo
van uw organisatie. Deze tassen worden aan de onthaalbalie
verdeeld onder de deelnemers. In de tas zit de congresbrochure.
De materialen worden tijdig (ten laatste op 18/12/2017)
aangeleverd aan de organisatie (Nelson Group). De kosten voor
de productie en het verzenden van de tassen zijn ten koste van
uw organisatie.
Oplage: 250ex
Pakketwaarde: 2.500 euro, excl. BTW

Registreer nu

Notablok en
balpen

U verdeelt exclusief een notablok en een balpen met de afdruk
van het logo van uw organisatie. De notablok en balpennen
liggen klaar op de stoelen in het auditorium waar de deelnemers
de wetenschappelijke sessie volgen.
De materialen worden tijdig (ten laatste op 18/12/2017)
aangeleverd aan de organisatie (Nelson Group). De kosten
voor de productie en het verzenden van de notablokken en
balpennen zijn ten koste van uw organisatie.
Oplage: 250ex
Pakketwaarde: 1.500 euro, excl. BTW

Registreer nu

Ticket(s) voor
het gala dinner

U bent aanwezig tijdens het gala dinner met een gewenst aantal
personen van uw organisatie.
Pakketwaarde: 75 euro, excl BTW per ticket

Registreer nu
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Mdeon
visa nummer

logo’s en illustraties: gevectoriseerd formaat (.eps, .ai of .pdf),
met originele kleuren (Pantone, CMYK of RGB)
foto’s: in hoge resolutie, op ware grootte en minstens 300 dpi
documenten in opmaak: als een drukklaar pdf bestand
(minstens 300 dpi) in CMYK. Alle fonts ingesloten/embedded of
omgezet in letteromtrekken/outlines. Formaat: A4 staand
(210 mm B x 297 mm H) met 5 mm bleed.

Indien u interesse heeft om als partner aanwezig te zijn,
vragen wij u vriendelijk om voor 1/10/2017 de gewenste
partnerformule kenbaar te maken aan de congres organisator,
Nelson Group via www.elautprijs.be/sponsors of
info@elautprijs.be. In functie daarvan wordt het Mdeon visa
nummer voor de congressen aangevraagd. Van zodra dit
gekend is, worden de partners hiervan op de hoogte gebracht.

www.elautprijs.be

Grafische
specificaties
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