HET LEADING EVENT VOOR KENNISUITWISSELING EN NETWERKEN
VOOR PROFESSIONALS IN MEDIA, MARKETING, COMMUNICATIE & ADVERTISING

SPONSOR- EN PARTNERMOGELIJKHEDEN
www.adfogroep.nl

ADFO LIVE
Adfo Live is het leading event voor kennisuitwisseling en netwerken
voor professionals die werken in de marketing, media, creatie en
communicatie. Bezoekers kunnen twee dagen vol verdieping
verwachten: presentaties van internationale en nationale
topsprekers en merken, workshops, seminars, advies, round
tables en netwerkmomenten.
Ideaal om kennis en inspiratie op te doen voor wat betreft de
laatste ontwikkelingen, trends en innovatie op het eigen vakgebied.

FORMAT

Denk aan topics als digital, content, mobile, social, pr, design, video
en analytics. Een sterk programma samengesteld door de redacties
van Adfo Groep en partners. Tegelijk is Adfo Live de beste
gelegenheid om bestaande en nieuwe contacten te ontmoeten.
DATUM: 15 EN 16 SEPTEMBER 2015
LOCATIE: PASSENGER TERMINAL AMSTERDAM
GRATIS TOEGANG VOOR DE DOELGROEP
KAARTEN ADFO ACADEMY € 199,-

DOELGROEP

MAINSTAGE
Redactioneel geprogrammeerd hoofdpodium met upcoming &
bewezen smaakmakers van het vakgebied.
SEMINARS

DECISIONMAKERS

EXECUTIVES

Commercieel geprogrammeerde podia in samenwerking met
partners. Geen productpresentaties, maar kennis & cases.
SENIOR
PROFESSIONALS

ACADEMY
Diverse, door Adfo Groep en kennispartners geprogrammeerde,
workshops en trainingen van 2,5 uur waar deelnemers zich
specifiek voor kunnen inschrijven.

MEDIOR
PROFESSIONALS

INFLUENCERS

NTWRKZ!
Netwerken & kennisuitwisseling is één van de speerpunten van
Adfo Live. Door de locatie heen zijn netwerktuinen waar expert
roundtables georganiseerd worden. Spreekuren van consultants
om te helpen met alledaagse problemen. Of natuurlijk gewoon
om een kop koffie te drinken met die potentiele opdrachtgever.

Adfo Live bedient een brede groep binnen de marcom sector:
van marketeers en communicatieprofessionals tot creatieven
en art directors. Het programma is ingestoken om zowel de
executive als de ambitieuze professional te bedienen met
kennis, tools, inspiratie en netwerkmogelijkheden.

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN
BRANDING / EXPOSURE
Adfo Live biedt partners diverse mogelijkheden om op creatieve wijze onder de aandacht te komen bij de marketing- en communicatieprofessionals.
U kunt hierbij denken aan: food & beverage, technology, print & signing of tijdens de Adfo Live Borrel.
FOOD & BEVERAGE
•
•
•

Juice bar
Barrista
Hotdog kraam

ADFO LIVE BORREL
De borrel aan het einde van de eerste dag kan worden
geclaimed door één of meerdere sponsors.

TECHNOLOGY
•
•
•

Schermen
Geluid
Social Wall
PRINT / SIGNING

•
•

Visuals
Blocnotes, pennen, badges en keycords

TARIEVEN
Onze accountmanagers nemen graag de
mogelijkheden met u door.

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN
THOUGHTLEADERSHIP / KENNIS & CONTENT
SEMINARS
De Adfo Seminars bieden partners de mogelijkheid om zich te profileren
met kennis en cases en daarmee direct in contact te komen met potentiele
klanten.
•
•
•
•
•

Geen productpresentaties of salespitches, maar kennis & cases
Sessies van ongeveer 25 minuten
80 tot 120 deelnemers per sessie
Adfo Groep biedt desgewenst ondersteuning bij het vormgeven van
de inhoudelijke sessie
De gegevens van deelnemers worden na afloop verstrekt, zodat de
dialoog met het publiek na het event kan worden voortgezet

TARIEVEN
BRONZE

SILVER

GOLD

Max. 80 pax

Max. 100 pax

Max. 120 pax

€ 2.500,-

€ 3.000,-

€ 3.500,-

30% korting op elk extra seminar.

ROUNDTABLES
Met een roundtable sessie hebben partners de mogelijkheid om de
interactie aan te gaan met een geselecteerd gezelschap rondom een door
hen gekozen topic.
•
•
•
•

Sessies van ongeveer 45 minuten
Tot 15 deelnemers per sessie
Partner bepaalt zelf het topic en de spreker
Adfo Groep biedt desgewenst ondersteuning bij het vormgeven van
de inhoudelijke sessie

TARIEVEN
Basis prijs € 1.000,-

Minimale afname 2 roundtables per klant.

EXECUTIVE TRACK(S)
Voor partners die zich op bijzondere wijze willen presenteren aan een
geselecteerd publiek, is er de mogelijkheid om een kennis / netwerk
bijeenkomst te organiseren op andere dan ‘standaard’ locaties in en
rondom de PTA. De basis locatie hiervoor is de IJBOX. Indien de klant
andere wensen heeft kunnen we op zoek naar – op maat – alternatieven
variërend van een event truck tot en met een rondvaartboot of sloep.
Partners kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in de Executive
Lounge een exclusieve sessie te organiseren.
Per eventdag is de Executive Lounge voor 3 dagdelen beschikbaar:
•
Breakfast
•
Lunch
•
Borrel/dinner

TARIEF
Vanaf € 8.000,- per dagdeel (excl. catering)
Tarief is afhankelijk van de specifieke wensen.
Onze accountmanagers nemen graag de
mogelijkheden met u door.

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN
NETWERK & CONTACT
HOSPITALITY DESK
De hospitality desk biedt de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze relaties
en potentiele klanten te ontvangen. De desks worden per dag verhuurd.
TARIEF
€ 3.000,- per dag

EXPERIENCE
EXPERIENCE & DEMO LAB
Het Experience lab biedt bezoekers van Adfo Live de mogelijkheid om
de nieuwste gadgets en tools zelf te gebruiken en te ervaren. Denk
aan:
•
•
•
•
•

3d printing
Virtual reality / Oculus Rift
Neuro marketing tools
NFC
iBeacons

Partners kunnen hun eigen toepassingen in het lab etaleren. Ook
is er de mogelijkheid om het uw organisatie te verbinden aan het
volledige lab.

TARIEF
Onze accountmanagers nemen graag de
mogelijkheden met u door.

CONTACTGEGEVENS
Leen Weijs
adfolive@adfogroep.nl
06-38548051

Emeline Raijmakers
emelineraijmakers@adfogroep.nl
020-5733632

Sales
sales@adfogroep.nl
020-5733622

