De nieuwe generatie zorgprofessionals.

10.02.2021
Jaarbeurs. Utrecht.

RELEVANTIE.
De belangrijkste vraag waarmee Zorg &
Welzijn studenten spelen in de eindfase
van hun opleiding is:

Wat kan ik nu met mijn papiertje?

OMSCHRIJVING.
NURSE. Is hét evenement waar deze
studenten in contact kunnen komen met
de praktijk. Het doel is de nieuwe
generatie zorgprofessionals te
begeleiden naar een succesvolle carrière
in de zorg.

LOCATIE.
Supernova. Jaarbeurs. Utrecht.
2 grote congreszalen
2 break-out rooms
1 verbindende interactieve beursvloer
met horeca
1500 pax capaciteit

DOELGROEP.
M/V
18-25 jaar
MBO niveau 3 / 4 Zorg & Welzijn
HBO Zorg & Welzijn

Bron: ontdekdezorg.nl

FACTS & FIGURES.
•
•
•
•

10.02.2021
Supernova. Jaarbeurs.
1000+ studenten & starters Z&W
Unieke digitale community Nurse.nl

FACTS & FIGURES.
•
•
•
•

1000m2 interactieve beursvloer
45 standplaatsen
15+ workshops & lezingen
Bereik 50.000+ Zorgprofessionals

SAMENWERKING.
Met een uniek netwerk in de zorg en
samenwerkingen met scholen, opleiders
en toonaangevende bedrijven &
instellingen actief in de zorg.
NURSE. Brengt de praktijk middels een
informatief belevingsevenement samen
met de nieuwe generatie
zorgprofessionals.

N.B. Bovenstaand overzicht is een impressie.

S.V. VENEA.

S.V. PLEXUS.

S.V. PARAMEDUS.

‘’Ik zorg. Een veelgehoorde uitspraak van
afgelopen tijd. Maar waar kan ik allemaal
voor zorgen wanneer ik mijn diploma
heb? Een vraag die veel zorgstudenten
bezighoudt. Dé vraag waarom leden van
studievereniging Venae aanwezig zullen
zijn op NURSE. Want netwerken is
belangrijk, maar waarvoor je het doet nog
veel meer.’’

‘’Plexus werd 6 jaar geleden opgezet met
de visie om verpleegkunde studenten te
verbinden. Hoewel Plexus door de jaren
heen een gigantisch succes is geworden
met bijna 1000 leden zoekt de vereniging
nog altijd naar meer contacten, leden en
partners. NURSE geeft ons een geweldige
mogelijkheid om studenten in contact te
brengen met zorgprofessionals en
zorginstanties. Iets waar Plexus veel
waarde aan hecht. Daarom zal Plexus
zeker aanwezig zijn op dit evenement!’’

“S.V. Paramedus Utrecht is over de jaren
heen uitgebreid naar alle
gezondheidszorgstudies op de
Hogeschool Utrecht. Ons doel is om
zoveel mogelijk studenten met elkaar te
verbinden. Door NURSE kunnen
studenten in contact komen met andere
studenten, zorgprofessionals en
instellingen die actief zijn in de zorg.
Doordat NURSE deze congressen kan
aanbieden, zullen wij van S.V. Paramedus
Utrecht zeker aanwezig zijn!”

SPONSORPAKKETTEN.
Geïnteresseerd in deelname? Bekijk onze aantrekkelijke sponsor pakketten. Pakketten op maat zijn
ook mogelijk. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.
Grootte.
6m2
12m2
18m2

Type.
Sponsor
Premium sponsor
Hoofdsponsor

Bemanning.
2 pers
4 pers
6 pers

Tarief.
€ 1.850,€ 2.950,€ 5.995,-

*Alle stands zijn inclusief:
- Uniforme hoogwaardige standbouw en elektriciteitsaansluiting.
- Presentatie tafel, stoelen en WiFi.
- Uitgebreide lunch inclusief koffie en thee.
Extra stand bemanning? Toegangsbadge voor Nurse 2021 te verkrijgen voor € 79,95.

ADDITIONELE OPTIES.
Naast een eigen promotie ruimte op het
evenement bieden wij u de volgende
extra mogelijkheden om uw bedrijf onder
de aandacht te brengen bij de aanwezige
doelgroep.

•
•
•
•
•

Uw workshop van 30 min.
Uw sample in de congres tas
Uw flyer in de congres tas
Uw logo in communicatie
Uw nieuwsbrief advertorial

€ 675,€ 315,€ 245,€ 475,€ 595,-

100% ZEKERHEID.
In het geval dat fysieke doorgang door
omstandigheden niet mogelijk is en/of op
10.02.2021 (nog) niet is toegestaan zoals
de organisatie dat voor ogen heeft dan
zal NURSE. in digitale vorm plaatsvinden.
In samenwerking met Let’s Get Digital zal
NURSE. als volwaardig digitaal
evenement worden aangeboden.

SPONSORPAKKETTEN DIGITAAL.
Geïnteresseerd in digitale deelname? Bekijk onze aantrekkelijke sponsor pakketten. Pakketten op
maat zijn ook mogelijk. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.
Type.
Sponsor
Premium sponsor
Hoofdsponsor

Bemanning.
3 pers
5 pers
8 pers

Tarief.
€ 832,50,€ 1.327,59,€ 2.697,25,-

*Opmerking:
- Elk type sponsor krijgt de mogelijkheid om in hun digitale stand live te gaan doormiddel van een live stream gedurende de dag.
- Hoofd/ Premium sponsor krijgt de mogelijkheid om een promotievideo gericht op de toekomstige NURSE aan te leveren.
- Extra stand bemanning? Toegangsbadge voor Nurse 2021 te verkrijgen voor € 34,95
- Extra stand live stream? Mogelijk vanaf € 495,-

ADDITIONEEL DIGITAAL.
Naast een eigen promotie ruimte op het
evenement bieden wij u de volgende
extra mogelijkheden om uw bedrijf
digitaal onder de aandacht te brengen bij
de aanwezige doelgroep.

•
•
•
•

Uw workshop van 20 min.
Uw logo in communicatie
Uw nieuwsbrief advertorial
Uw promovideo in de lobby

€ 595,€ 475,€ 595,€ 725,-

INTERESSE?

CONTACT.

NURSE. biedt geweldige mogelijkheden
voor partners om in contact te komen
met een grote groep studenten &
startende zorgprofessionals, presentaties
aan te bieden én te werken aan de
naamsbekendheid van uw bedrijf of
instelling.

Calvin Kreuger
Partnership Manager

Interesse in deelname? Neem vrijblijvend
contact op voor de mogelijkheden.

M: klik om mij een bericht te sturen
T: +31(0)631596359
Connect op LinkedIn

