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lid van



Platinum Gold Silver Bronze
Uw visibiliteit vóór het evenement

Uw logo op de gepersonaliseerde uitnodiging gestuurd naar meer dan 3000 installateurs x x x x
Uw logo op de bevestigingsmail gestuurd naar elke deelnemende installateur x x x x
Uw logo op de website van TECHLINK en Techlink Awards Night 12 maanden 6 maanden 3 maanden -
Uw logo op de persadvertentie « TECHLINK Awards Night » die in Heat+ & Power+, en in andere bladen van 
de vakpers zal verschijnen x x x
Uw logo op alle video’s gewijd aan het evenement « TECHLINK Awards Night » x x x x
Een nieuwsbrief exclusief gewijd aan uw producten of diensten; verzonden naar onze meer dan 3000 leden 2 1
  Vermelding van uw bedrijf in al onze publicaties met betrekking tot het evenement op socials : Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram en Youtube x x x x

Uw visibiliteit tijdens het evenement
Uw logo op onze photowall (elke deelnemer zal gevraagd worden te poseren voor deze wall) x x x x
Uw logo op de foto’s op de photobooth « Share in the Box » x x
Uw logo op de menukaarten x x x x
Uw logo op de sokkel van Award (gegraveerde logo’s) x
Uw logo op het afscheidsgeschenk aangeboden aan elk deelnemend bedrijf x x
 Uw roll-ups in de lobby van het hotel en in de vergaderruimte gereserveerd voor Techlink x x
Een interventie op het podium bij de Awards x
Gratis deelnames aan de « TECHLINK Awards Night » (extra deelnemers : €150,- / pers.) 6 4 2 1

Uw visibiliteit na het evenement
 De vermelding van uw bedrijf in de reportage van de « TECHLINK Awards Night » in Heat+ & Power+ x x x
 Een vermelding van uw bedrijf in de «White Paper» geschreven na het evenement en gestuurd naar alle 
Heat+ & Power+ abonnés (5000 exemplaren) x

Tarief €7000,- €5000,- €3000,- €1500,-
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MIJN KEUZE

Ik wens een bevoorrechte sponsor van de « Techlink Awards Night » op 24 maart 
2023 te worden en ik kies de volgende formule:

 Platinum formule voor een bedrag van €7000,- excl. btw
 Gold formule voor een bedrag van €5000,- excl. btw
 Silver formule voor een bedrag van €3000,- excl. btw
 Bronze formule voor een bedrag van €1500,- excl. btw

  Ik kom in aanmerking voor het «Partnership» voordeeltarief, d.w.z. een korting van 8% 
op het normale tarief.

MIJN GEGEVENS

Bedrijf : 

Contactpersoon : 

Adres : 

Postcode :           Gemeente : 

Tel. :                                                                   GSM : 

E-mail : 

Btw nummer : BE0

Uw referentie  (voor facturatie) 

Datum : 

Handtekening :
(met de vermelding « voor akkoord »)

Sponsorsformules
Bestelbon

Antwoordformulier volledig ingevuld terug te sturen, vÓÓr 1 februari 2023, per mail 
naar Inge De Ridder : inge.deridder@techlink.be

Techlink vzw/asbl | J. Chantraineplantsoen 1 | 3070 Kortenberg | T +32 2 896 96 10 | info@techlink.be
www.techlink.be

AANWEZIGEN OP 24 MAART 2023

Platinum Formule = 6 gratis deelnames

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gold Formule = 4 gratis deelnames

1)
2)
3)
4)

Silver Formule = 2 gratis deelnames

1)
2)

Bronze Formule = 1 gratis deelname

1)

  Ik wil graag één of meer extra personen inschrijven voor de Techlink Awards Night (extra 
deelnemers : €150,- / pers. excl. btw)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

  Ik wil graag         dubbel(e) kamer(s) reserveren voor de vertegenwoordigers 
van mijn bedrijf (Dubbel kamer met ontbijt inbegrepen : €250,- excl. btw)
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